ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СДРУЖЕНИЕ ‘‘МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ‘‘ПРЕСПА‘‘ – ОБЩИНИ БАНИТЕ,
ЛЪКИ, ЧЕПЕЛАРЕ

Днес, 11.05.2018 г., в гр.Лъки, заседателна зала на общинска администрация Лъки, ул.
„Възраждане“ 18, се проведе Общо събрание (ОС) на сдружение ‘‘Местна инициативна група
‘‘Преспа‘‘ – общини Баните, Лъки, Чепеларе‘‘, с Булстат: 120618585, със седалище и адрес на
управление: гр.Чепеларе, ул.‘‘Йордан Данчев‘‘ № 1, фирмено дело № 667/2007 г. по описа на
Окръжен съд - Смолян. Събранието е свикано по инициатива на Управителния съвет (УС) на
сдружението, на основание чл.28, ал.1 от Устава на сдружението, чл.26 от Закона за юридическите
лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и решение на УС по Протокол от проведено заседание на
28.03.2018 г.
Съгласно чл.28, ал.2 и ал.3 от Устава, поканата за свикване на Общо събрание, съдържа
дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането, и е поставена пред офиса на Сдружението в
община Чепеларе, пред изнесените офиси на Сдружението в община Баните и в община Лъки, и е
публикувана в сайта на Сдружението: www.migprespa.com, като е спазен срокът за обявяване, а
именно: ‘‘най-малко един месец преди насрочения ден‘‘. За поставянето на поканата пред офисите
на сдружението са съставени протоколи,
В 09.00 часа председателят на УС – София Димитрова откри събранието, като обяви:
„До момента от общо 44 (четиридесет и четири) члена на ОС са регистрирали своето
присъствие, съгласно регистрационния списък 17 (седемнадесет). Поради липса на кворум, на
основание чл.30 от Устава на сдружението, заседанието се отлага за 10.00 часа на същото място и
ще се проведе колко и членове да присъстват“.
На заседанието без право на глас присъстват и Иванка Талева-изпълнителен директор на МИГ
„Преспа”,Соня Ружинова-експерт по прилагане на СВОМР и Даниела Радева –експерт по
прилагане на СВОМР .
В 10.00 часа председателят на УС обяви на присъстващите членове предварително
обявения в Поканата за събранието дневен ред:
1. Регистрация на присъстващите, избор на председател, секретар и преброител на ОС.
2. Изключване и приемане на нови членове на Сдружението.
3. Освобождаване членовете на УС и избор на нов УС.
4. Освобождаване членовете на КС и избор на нов КС.
5. Обсъждане и вземане на решение за промяна в одобрената Стратегия за водено от
общностите местно развитие (ВОМР) на Сдружение с нестопанска цел „Местна
инициативна група Преспа –общини Баните,Лъки и Чепеларе”
6. Други
Не постъпиха мнения и предложения относно дневния ред. Присъстващите на събранието
приеха единодушно така предложения дневен ред.
По т. 1 от дневния ред – Регистрация на присъстващите, избор на Председател на ОС и
Протоколчик.
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Председателят провери списъка на регистриралите присъствието си членове на ОС и
констатира, че от направилите своята регистрация 26 (двадесет и шест) членове на ОС, в залата
присъстват всички 26 (двадесет и шест) регистрирани членове на ОС.
Прилага се и става неразделна част от настоящия протокол присъствения списък на
членовете на ОС – Регистрация на членовете на Общо събрание на сдружение МИГ „Преспа“ –
общини Баните, Лъки, Чепеларе – 11.05.2018 г.
Заместник-председателят на УС-Ваня Куцева направи следното процедурно предложение:
София Димитрова да бъде избрана за Председател на днешното Общо събрание, за Секретар да
бъде избрана Соня Ружинова и за Преброител – Даниела Радева. Други предложения не
постъпиха. Преди да се пристъпи към гласуване на предложението, председателят на УС напомни
на присъстващите в залата членове на ОС, че съгласно чл.32, ал.1 от Устава ‘‘Решенията на
Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите”, в изключение на случаите по чл.32,
ал.2, както и че съгласно чл.31 ал.2 от Устава ‘‘всеки член има право на един глас‘‘.
Пристъпи се към гласуване на единственото предложение за Председател, Секретар и
Преброител на събранието:
Със 26 гласа – ‘‘ЗА‘‘‘, 0 гласа – ‘‘ПРОТИВ‘‘, 0 гласа – ‘‘ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ‘‘ ОС
единодушно взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
За Председател на Общото събрание се избира София Димитрова.
Със 26 гласа – „ЗА”, 0 гласа – „ПРОТИВ”, 0 гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС
единодушно взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
За Секретар на Общото събрание се избира Соня Ружинова.
Със 26 гласа – „ЗА”, 0 гласа – „ПРОТИВ”, 0 гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС
единодушно взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
За Преброител на Общото събрание се избира Даниела Радева.
По т.2 от дневния ред- Изключване и приемане на нови членове на Сдружението.
На заседания на Управителен съвет са разгледани молбите на Росен Велинов Деянов и Ангел
Георгиев Николов за напускане на Общото събрание на Сдружението и е взето решение за
тяхното освобождаване.
София Димитрова предложи техните молби да бъдат гласувани и от общото събрание.
Пристъпи се към гласуване:
Прекратяване на членството на Росен Велинов Деянов в ОС на Сдружението
Със 26 гласа – ‘‘ЗА‘‘‘, 0 гласа – ‘‘ПРОТИВ‘‘, 0 гласа – ‘‘ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ‘‘ ОС единодушно
взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Росен Велинов Деянов е освободен като член от Общото събрание на Сдружението.
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Прекратяване на членството на Ангел Георгиев Николов в ОС на Сдружението
Със 26 гласа – ‘‘ЗА‘‘‘, 0 гласа – ‘‘ПРОТИВ‘‘, 0 гласа – ‘‘ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ‘‘ ОС единодушно
взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Ангел Георгиев Николов е освободен като член от Общото събрание на Сдружението.
Госпожа Димитрова сподели ,че са постъпили и две молби за членство в Общото събрание на
Сдружението. Едната молба е от Екатерина Тодорова Янкова ,представител на нестопанския
сектор от община Чепеларе, другата е от Нешка Якимова Шехова –също представител на
нестопанския сектор от община Баните.Молбите са разгледани на заседание на Управителен съвет
и са одобрени.
София Димитрова предложи техните молби за членство да бъдат гласувани и от общото
събрание.
Пристъпи се към гласуване:
Екатерина Тодорова Янкова да бъде приета като член на Общото събрание на Сдружението:
Със 26 гласа – ‘‘ЗА‘‘‘, 0 гласа – ‘‘ПРОТИВ‘‘, 0 гласа – ‘‘ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ‘‘ ОС
единодушно взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Екатерина Тодорова Янкова е приета като член от Общото събрание на Сдружението.
Нешка Якимова Шехова да бъде приета като член на Общото събрание на Сдружението:
Със 26 гласа – ‘‘ЗА‘‘‘, 0 гласа – ‘‘ПРОТИВ‘‘, 0 гласа – ‘‘ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ‘‘ ОС
единодушно взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Нешка Якимова Шехова е приета като член от Общото събрание на Сдружението.
По т. 3 от дневния ред – Освобождаване членовете на Управителния съвет и избор на нов
Управителен съвет
Председателят обяви, че съгласно Чл. 34. /1/ от Устава: Управителният съвет се състои
от 9 лица – членове на Сдружението. Членовете на УС се избират за срок от две години от
момента на учредяване на сдружението. До избирането на нов управителен съвет членовете на
стария изпълняват своите функции.
При избора на членове на УС, трябва да се следват следните принципи:
 Делът на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския
сектор и на представителите на нестопанския сектор в управителния орган на
Сдружението не превишава 49 процента от гласовете
 Представителите на общинските власти в Управителния съвет се определят с решение
на Общинския съвет по реда на Закона за местното самоуправление и местната
администрация;
 Членовете на Управителния съвет следва да отговарят на изискванията на чл. 14.
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Председателят предложи да се освободят от длъжност членовете на Управителния съвет,
избрани от Общо събрание, проведено на 19.05.2016 г., а именно:
1/ София Руменова Димитрова – представител на Община Баните, председател на УС;
2/ Мария Станоева Димитрова – представител на Община Чепеларе;
3/ Ваня Кирилова Куцева – представител на Община Лъки;
4/ Диляна Милкова Смилкова – представител на сдружение с нестопанска цел „Чепеларе
байк и хайк“;
5/ Ангел Георгиев Николов – гражданин;
6/ Васил Николов Качаков – представител на бизнеса;
7/ Лиляна Христова Панайотова – гражданка;
8/ Кирил Асенов Колачев – представител на бизнеса;
9/ Десислава Минчева Чивлиева – земеделски производител.
Пристъпи се към гласуване за освобождаване на членовете на Управителния съвет.
Със 26 гласа – ‘‘ЗА‘‘, 0 гласа – ‘‘ПРОТИВ‘‘, 0 гласа – ‘‘ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ‘‘ ОС
единодушно взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Освобождава членовете на Управителния съвет:
1/ София Руменова Димитрова – представител на Община Баните, председател на УС;
2/ Мария Станоева Димитрова – представител на Община Чепеларе;
3/ Ваня Кирилова Куцева – представител на Община Лъки;
4/ Диляна Милкова Смилкова – представител на сдружение с нестопанска цел „Чепеларе
байк и хайк“;
5/ Ангел Георгиев Николов – гражданин;
6/ Васил Николов Качаков – представител на бизнеса;
7/ Лиляна Христова Панайотова – гражданка;
8/ Кирил Асенов Колачев – представител на бизнеса;
9/ Десислава Минчева Чивлиева – земеделски производител.
Г-жа София Димитрова каза, че са постъпили
1.Решение на Общински съвет – Баните за членство на Община Баните, представлявана
от София Руменова Димитрова от село Баните.
2.Решение на Общински съвет – Лъки за членство на Община Лъки, представлявана от
Ваня Кирилова Куцева от град Лъки.
3.Решение на Общински съвет – Чепеларе за членство на Община Чепеларе,
представлявана от Мария Станоева Димитрова от град Чепеларе.
4.Решение на Сдружение „Чепеларе байк и хайк“, със седалище и адрес на управление
град Чепеларе, улица „Спартак“ 12А , представлявано от Диляна Милкова Смилкова.
5.Решение на ЕТ „Кирил Колачев“ от с. Баните, ул. „6-ти септември“ 11, представлявано
от Кирил Асенов Колачев.
6.Решение на „Ива – 67“ ЕООД със седалище и адрес на управление: град Лъки, ул.
„Освобождение“ 9, представлявано от Васил Николов Качаков.
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И направи предложения за новия състав на УС, като предложи следните членове със
съответните представляващи ги лица:
1/ Община Баните, представлявана съгласно решение № 315 на Общински съвет Баните,
взето с протокол № 30 от 30.03.2018 г., от София Руменова Димитрова – гл. експерт ‘‘Земеделие,
гори, водни ресурси,екология и собственост в общинска администрация-Баните‘‘.
2/ Община Чепеларе, представлявана съгласно решение №497 на Общински съвет
Чепеларе, взето с протокол № 43 от 30.04.2018 г., от Мария Станоева Димитрова – гл. експерт
‘‘Връзки с нестопанския сектор и ТГС‘‘.
3/ Община Лъки, представлявана съгласно решение № 208 на Общински съвет Лъки, взето
с протокол № 28 от 29.03.2018г., от Ваня Кирилова Куцева – гл. експерт ‘‘ЕООСКЕПОДП‘‘.
4/ Сдружение с нестопанска цел ‘‘Чепеларе байк и хайк‘‘, представлявано съгласно
Решение № 2 на Общото събрание на сдружението, проведено на 04.05.2018 г., от Диляна
Милкова Смилкова.
5/ Екатерина Тодорова Янкова, физическо лице, самоопределило се от нестопански сектор.
6/ ЕТ „Кирил Колачев“, представлявано съгласно Решение № 2 от 02.05.2018 г. от Кирил
Асенов Колачев.
7/ Десислава Минчева Чивлиева – земеделски производител.
8/ „Ива 67“ ЕООД, представлявано съгласно Решение от 08.05.2018 г. от Васил Николов
Качаков.
9/ Лиляна Христова Панайотова – физическо лице, самоопределило се от нестопански
сектор.
Други предложения не постъпиха.
Пристъпи се към гласуване на предложенията за членове на Управителния съвет на
Сдружението:
Със 26 гласа – ‘‘ЗА‘‘, 0 гласа – ‘‘ПРОТИВ‘‘, 0 гласа – ‘‘ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ‘‘ ОС
единодушно взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема за член на Управителния съвет Община Баните, представлявана съгласно решение № 315
на Общински съвет Баните, взето с протокол № 30 от 30.03.2018 г., от София Руменова Димитрова
– гл. експерт ‘‘Земеделие, гори, водни ресурси ,екология и собственост в общинска
администрация-Баните ‘‘.
Със 26 гласа – ‘‘ЗА‘‘, 0 гласа – ‘‘ПРОТИВ‘‘, 0 гласа – ‘‘ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ‘‘ ОС
единодушно взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема за член на Управителния съвет Община Чепеларе, представлявана съгласно решение
№497 на Общински съвет Чепеларе, взето с протокол №43 от 30.04.2018 г., от Мария Станоева
Димитрова – гл. експерт ‘‘Връзки с нестопанския сектор и ТГС‘‘.
Със 26 гласа – ‘‘ЗА‘‘, 0 гласа – ‘‘ПРОТИВ‘‘, 0 гласа – ‘‘ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ‘‘ ОС
единодушно взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е:
Приема за член на Управителния съвет Община Лъки, представлявана съгласно решение № 208 на
Общински съвет Лъки, взето с протокол №28 от 29.03.2018 г., от Ваня Кирилова Куцева – гл.
експерт ‘‘ЕООСКЕПОДП‘‘.
Със 26 гласа – ‘‘ЗА‘‘, 0 гласа – ‘‘ПРОТИВ‘‘, 0 гласа – ‘‘ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ‘‘ ОС
единодушно взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема за член на Управителния съвет Сдружение с нестопанска цел ‘‘Чепеларе байк и хайк‘‘,
представлявано съгласно Решение № 2 на Общото събрание на сдружението, проведено на
04.05.2018 г., от Диляна Милкова Смилкова.
Със 26 гласа – ‘‘ЗА‘‘, 0 гласа – ‘‘ПРОТИВ‘‘, 0 гласа – ‘‘ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ‘‘ ОС
единодушно взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема за член на Управителния съвет Екатерина Тодорова Янкова, физическо лице.
Със 26 гласа – ‘‘ЗА‘‘, 0 гласа – ‘‘ПРОТИВ‘‘, 0 гласа – ‘‘ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ‘‘ ОС
единодушно взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема за член на Управителния съвет ЕТ „Кирил Колачев“, представлявано съгласно Решение №
2 от 02.05.2018 г. от Кирил Асенов Колачев.
Със 26 гласа – ‘‘ЗА‘‘, 0 гласа – ‘‘ПРОТИВ‘‘, 0 гласа – ‘‘ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ‘‘ ОС
единодушно взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема за член на Управителния съвет Десислава Минчева Чивлиева, земеделски производител.
Със 26 гласа – ‘‘ЗА‘‘, 0 гласа – ‘‘ПРОТИВ‘‘, 0 гласа – ‚‘ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ‘‘ ОС
единодушно взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема за член на Управителния съвет Лиляна Христова Панайотова, физическо лице.
Със 26 гласа – ‚‘ЗА‘‘, 0 гласа – ‘‘ПРОТИВ‘‘, 0 гласа – ‘‘ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ‘‘ ОС
единодушно взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема за член на Управителния съвет „Ива 67“ ЕООД, представлявано съгласно Решение
от 08.05.2018 г. от Васил Николов Качаков.
Управителният съвет трябва да се събере в свое заседание, на което измежду членовете си
да избере Председател на УС.
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По т. 4 от дневния ред – Освобождаване членовете на Контролния съвет и избор на нов
КС.
Председателят на събранието обяви, че съгласно:
Чл. 41. /1/ от Устава: Контролният съвет /КС/ се състои от 3 лица – членове на Сдружението,
представители на различни общини, които се избират от Общото събрание за срок от две
години;
/2/ Контролният съвет:
1. избира измежду членовете си Председател за срок от две години. За три поредни
мандата председатели на Контролния съвет трябва да бъдат последователно представители
на трите общини. Председателят на Контролния съвет не може да бъде представител на
общината, от която е Председателят на Управителния съвет през същия мандат;
2. следи изпълнението на решенията на ОС и УС и упражнява контрол върху
дейността на УС;
3. проверява и контролира финансовото състояние, правилното стопанисване и
използване имуществото на Сдружението, като може да предизвиква и финансова ревизия.
/3/ Членовете на Контролният съвет имат право да присъстват на заседанията на
Управителния съвет без право на глас.
Председателят предложи да се освободят от длъжност членовете на Контролния съвет,
избрани от Общо събрание, проведено на 19.05.2016 г., а именно:
1/ Екатерина Петрова Здравчева – председател на КС;
2/ Росен Велинов Деянов;
3/ Николай Николаев Костов.
Пристъпи се към гласуване за освобождаване на членовете на Контролния съвет
Със 26 гласа – ‘‘ЗА‘‘, 0 гласа – ‘‘ПРОТИВ‘‘, 0 гласа – ‘‘ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ‘‘ ОС
единодушно взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Освобождава членовете на Контролният съвет:
1/ Екатерина Петрова Здравчева – председател на КС;
2/ Росен Велинов Деянов;
3/ Николай Николаев Костов
Г-жа София Димитрова информира, че са постъпили
1. Решение на ЕООД „Екатерина Здравчева“ със седалище и адрес на управление село
Борово, община Лъки, представлявано от Екатерина Петрова Здравчева.
2. Решение на “Слънчеви поляни – съни медоус“ ЕООД със седалище и адрес на
управление село Орехово, община Чепеларе, представлявано от Николай Николаев
Костов.
И направи предложения за новия състав на КС, като предложи следните членове със съответните
представляващи ги лица:
1/ „Екатерина Здравчева“ ЕООД, представлявано съгласно Решение от 27.04.2018 г. от
Екатерина Петрова Здравчева.
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2/ „Слънчеви поляни – съни медоус“ ЕООД, представлявано съгласно Решение от
08.05.2018 г- от Николай Николаев Костов.
3/ Владимир Бисеров Пенев – физическо лице.
Други предложения не постъпиха.
Пристъпи се към гласуване на предложенията за членове на Контролния съвет на
Сдружението:
Със 26 гласа – ‘‘ЗА‘‘, 0 гласа – ‘‘ПРОТИВ‘‘, 0 гласа – ‘‘ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ‘‘ ОС
единодушно взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема за член на Контролният съвет „Екатерина Здравчева“ ЕООД, представлявано съгласно
Решение от 27.04.2018 г. от Екатерина Петрова Здравчева.
Със 26 гласа – ‘‘ЗА‘‘, 0 гласа – ‘‘ПРОТИВ‘‘, 0 гласа – ‘‘ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ‘‘ ОС
единодушно взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема за член на Контролният съвет „Слънчеви поляни – съни медоус“ ЕООД, представлявано
съгласно Решение № от 08.05.2018 г.от Николай Николаев Костов.
Със 26 гласа – ‘‘ЗА‘‘, 0 гласа – ‘‘ПРОТИВ‘‘, 0 гласа – ‘‘ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ‘‘ ОС
единодушно взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема за член на Контролният съвет Владимир Бисеров Пенев – физическо лице.
Контролният съвет трябва да се събере в свое заседание, на което измежду членовете си да
избере Председател на КС.
По т. 4 от дневния ред – Обсъждане и вземане на решение за промяна в одобрената
Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Сдружение с нестопанска цел
„Местна инициативна група Преспа –общини Баните,Лъки и Чепеларе”.
Госпожа Иванка Талева разясни на всички присъстващи,че се налага промяна в одобрената
стратегия на Сдружението на Основание за промяна чл. 39, т. 1 „във връзка с промяна на
приложимата нормативна уредба и/или във връзка с промяна на съответната програма“ от
Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и писмо Изх. № 91-147/27.03.2018 г. на Заместник –
министър и Ръководител на УО на ПРСР за влизане в сила на Закона за изменение и допълнение
на ЗПЗП и отпадане на наредбите с правно основание чл.9а от ЗПЗП.
1.ИСКАНЕ ЗА ПРОМЯНА – В описанието на раздел „Допустими разходи “ да се заличи текста
: „Както и всички останали допустими по Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на
подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства от мярка 4 "Инвестиции в материални активи"
от ПРСР за периода 2014 - 2020 г. разходи, при описаните условия и ограничения.”
Да се включи в номерацията на Допустими разходи следните точки, с които описанието се
допълва:
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4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно Списък на
стандартите на ЕС, за постигането на които се предоставя финансова помощ, включително чрез
финансов лизинг;
5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване,
необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на
пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади
земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади
земеделски стопани";
7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или
модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за
земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни
насаждения;
8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение
на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски
район съгласно Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България ;
9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни
средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за
транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с
въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на
добри производствени практики, подготовка за сертификация;
11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и
процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
13. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за
архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на
проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на
подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на
неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите
разходи по проект, включени в т. 1 – 12.

2. В описанието на раздел „Интензитет на подпомагане и размер на финансовата помощ
„Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи в случаите описани в Наредба № 9 от 21 март 2015 Г. за
прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства от мярка 4
"Инвестиции в материални активи" от ПРСР за периода 2014 - 2020 г.” да отпадне препратката
към Наредба № 9 от 21 март 2015 г.
Текстът да добие следния вид:
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(1) Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите
за финансово подпомагане разходи.
(2) Финансовата помощ по т. 1 се увеличава с 10 на сто за:
2.1. проекти, представени от млади земеделски стопани;
2.2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на
производителите;
2.3. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;
2.4. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10
земеделски стопани.
(3) Финансовата помощ по т. 1 се увеличава с 15 на сто за инвестиции, изцяло свързани с
изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 –
2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление
„Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г.
(4) Финансовата помощ по т. 1 се увеличава с 20 на сто за проекти за колективни инвестиции,
представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или
групи/организации на производители.
(5) Точка 3 се прилага и за кандидати, които са заявили подпомагане по мярка 11 „Биологично
земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. към датата на кандидатстване по реда на тази наредба и към
момента на подаване на заявка за плащане са одобрени и изпълняват ангажимент по мярка 11
„Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
(6) За проектите по т. 2.3 трябва да са изпълнени едновременно следните условия:
1. дейностите, включени в заявлението за подпомагане, за които се кандидатства, се изпълняват на
територията на населено място, чието землище попада в необлагодетелстван район съгласно
Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им
обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2008 г.; изм., бр. 53 от 2011 г.);
2. най-малко 75 на сто от посочената в бизнес плана земя или площ се намира в
необлагодетелстван район.
(7) За кандидати с проекти за инвестиционни разходи, изцяло насочени в сектор
„Животновъдство“, както и инвестиции, свързани с трайни насаждения, оранжерии и гъбарници, е
достатъчно изпълнението на едно от посочените условия по ал. 6.
(8) Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ на повече от едно от
условията по т. 2 и/или т. 3, е не повече от 70 на сто от общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи.
(9) Максималният размер на финансовата помощ за проект за колективни инвестиции, представен
от един кандидат/ползвател на финансова помощ, отговарящ на повече от едно от условията по т.
2, 3 и 4, е не повече от 90 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане
разходи.
(10) В случай че на кандидата е предоставена финансова помощ в размер над 50 на сто от общия
размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, той се задължава да поддържа
съответствие с условията, при които е получил помощта в по-големия размер, за период от:
10.1. три години от датата на получаване на окончателно плащане – за ползватели, които са малки
или средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средни предприятия;
10.2. пет години след датата на получаване на окончателното плащане за ползватели, които са
големи предприятия.
(11) Финансовата помощ за общите допустими разходи по проекта се определя съгласно т.13 от
Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство.
(12) Изискването по ал. 10 не се прилага за кандидати, които са получили по-голям размер на
помощта при условията на ал. 2, т. 1, като в тези случаи одобреният кандидат се задължава да
придобие съответните професионални умения и компетентности в срок до 36 месеца считано от
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датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от датата
на подаване на заявка за окончателно плащане.
Моля предложението да бъде гласувано:
Със 26 гласа – ‘‘ЗА‘‘, 0 гласа – ‘‘ПРОТИВ‘‘, 0 гласа – ‘‘ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ‘‘ ОС единодушно
взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание приема предложената промяна в СВОМР в раздели „Допустими разходи” и
„Интензитет на подпомагане и размер на финансовата помощ” в текстовете с препратка
към Наредба №9 от 21 март 2015 Г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски
стопанства от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР за периода 2014 - 2020 г.” да
отпаднат и на тяхно място да бъдат вписани така предложените по-горе текстове към разделите.
София Димитрова предложи Общото събрание да гласува и минимален брой точки за класиране
на проекти по всички мерки към Стратегията за ВОМР на МИГ „Преспа”-общини Баните,Лъки и
Чепеларе.
Предложението на София Димитрова е 20/двадесет/ точки като минимум.
Предложението е подложено на гласуване:
Със 26 гласа – ‘‘ЗА‘‘, 0 гласа – ‘‘ПРОТИВ‘‘, 0 гласа – ‘‘ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ‘‘ ОС единодушно
взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание одобрява 20/двадесет/ да е минималния брой точки при подбор на проекти към
всички мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ „Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе.
София Димитрова предложи Общото събрание да гласува и реда за класиране на проекти,
които са получили равен брой точки, но за тях не достига финансов ресурс по конкретните
приеми към Стратегията за ВОМР на МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе.
Ваня Куцева предложи приоритет да получат проектите, които осигуряват повече работни
места.Такъв приоритетен критерий може да се заложи при подмерки 4.1, 4.1.2, 6.4.1, 7.5, 7.6 и 8.6.
По мярка 7.2 Предложението е да бъдат финансирани проектите докъдето стигне бюджетът на
приема, а проектите с равен брой точки, за които не достигат средства, да бъдат отхвърлени.
София Димитрова обясни, че трябва да се избере още един приоритетен критерий, защото в
Стратегията има мерки, по които не се предвижда откриване на работни места. Предложението й
беше за подмерки 8.3 и 8.5 да бъде избран за приоритет критерия с най-много точки от
Критериите за методика и оценка на проектни предложения по двете мерки.
 По подмярка 8.5 Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на
горските екосистеми
Критерий: Проектът ще окаже положително въздействие върху голяма горска територия над 300 ха – 50 т.
11

 Подмярка 8.3 Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и
катастрофични събития
Критерий: Проектът ще осигурява превенция на гори на площ над определен размер в ха.превенция на гори на площ над 301 ха. – 50 т.
УС да гласува и на своите заседания приоритетните критерии при обява за прием и
одобряване на пакет документи към приемите на отделните подмерки.

Предложенията са подложени на гласуване:
Със 26 гласа – ‘‘ЗА‘‘, 0 гласа – ‘‘ПРОТИВ‘‘, 0 гласа – ‘‘ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ‘‘ ОС единодушно
взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание приема като приоритетен критерий при равен брой точки и недостиг на
финансов ресурс за финансиране на проектни предложения по подмерки 4.1, 4.1.2, 6.4.1, 7.5, 7.6 и
8.6 от СВОМР на МИГ „Преспа” да бъде разкриването на брой работни места.
По подмярка 7.2 да бъдат финансирани проектите докъдето стигне бюджетът на приема, а
проектите с равен брой точки, за които не достигат средства, да бъдат отхвърлени.
За подмерки 8.3 и 8.5 приоритет да бъде критерия:
 По подмярка 8.5 Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на
горските екосистеми
Критерий: Проектът ще окаже положително въздействие върху голяма горска територия над 300 ха – 50 т.
 Подмярка 8.3 Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и
катастрофични събития
Критерий: Проектът ще осигурява превенция на гори на площ над определен размер в ха.превенция на гори на площ над 301 ха. – 50 т.
УС да гласува на своите заседания приоритетните критерии при проекти с равен брой точки
при одобряване на обява за прием, насоки и документи по отделните подмерки.
По т. 5 от дневния ред – Други.
София Димитрова сподели на присъстващите,че трябва да се избере представител на
Сдружението ,който да го представлява пред Сдружение „Асоциация „Българска национална
ЛИДЕР мрежа”,при невъзможност председателя да присъства.
София Димитрова предложи да има изрично пълномощно за заседания ,на които не може
да присъства представителят на Сдружението.
София Димитрова предложи МИГ „Преспа” да бъде член на Сдружение „Асоциация
„Българска национална ЛИДЕР мрежа” . Представител да е председателят на УС на Сдружението.
Изпълнителеният директор сподели, че е присъствала на учредяването на Асоциацията на
Местните инициативни групи в България, за която имаме покана и Сдружението. София
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Димитрова предложи МИГ „Преспа „ да бъде член на Асоциацията на Местните инициативни
групи в България. Представител да е председателят на УС на Сдружението.
Ваня Куцева предложи на присъстващите членове на Общото събрание да разгледат
условията за кандидатстване на Сдружението по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на
дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Членовете на ОС се запознаха с основните изисквания се по мярката и одобряват предложението
Сдружение МИГ „Преспа” да се включи в разработване на проект за вътрешнотериториално и
транснационално сътрудничество и кандидатства по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на
дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „водено от общностите
местно
развитие“
от
програма
за
развитие
на
селските
райони
2014-2020
Не постъпиха предложения за други въпроси, които да бъдат обсъдени на общото събрание.
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри събранието.
Неразделна част от настоящия протокол е присъствен списък на членовете на ОС Регистрация на членовете на Общо събрание на сдружение МИГ „Преспа“ – общини Баните,
Лъки, Чепеларе"- 11.05.2018 г.
Председател на събранието:....................../П/
/София Димитрова/
Секретар на събранието:......................../П/
/Соня Ружинова/
Преброител на събранието: ................./П/
/Даниела Радева/
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