ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”
ПРОТОКОЛ
от редовно заседание на Колективния върховен орган / Общо събрание/
Проведено на 31.05.2019 г.

Днес, 31.05.2019 г. в гр.Айтос, в Заседателната зала на Общинския съвет при Община Айтос, на
административен адрес ул.“Цар Освободител“ №3, се проведе годишно отчетно събрание на Сдружение с
нестопанска цел “Местна инициативна група - Айтос” гр.Айтос. Съгласно Устава на СНЦ и предварително
публикуваната на 07.03.2019 г. обява в печатен ежедневник /в-к „Народен приятел“ - приложение към в-к
„Черноморски фар“/, събранието бе насрочено с начален час от 17.00 часа на 31.05.2019 г., като при
извършена проверка в указания начален час бе установено, че на събранието от общо 35 редовни члена,
присъстват 18 редовни члена.
С оглед това обстоятелство Общото събрание бе открито в 17.15 часа на 31.05.2019 г. от Стоян
Стоянов - Председател на Управителния съвет на СНЦ. Той поздрави присъстващите и отбеляза, че
първоначално събранието следва да избере свое ръководство.
Г-н Стоянов предложи на присъстващите членове на сдружението за Секретар на събранието да
бъде избран – Георги Евгениев Петров - Член на СНЦ.
Г-н Георги Петров предложи Председателстващ на събранието да бъде Стоян Стоянов Председател на Управителния съвет на СНЦ, а преброители – Деян Господинов и Румен Димитров,
членове на екипа на „МИГ-Айтос“.
Други предложения не бяха направени.
След проведено явно гласуване Общото събрание на СНЦ МИГ Айтос с пълно единодушие избра за
Председателстващ на събранието Стоян Стоянов, за Секретар на събранието – Георги Евгениев Петров, а
преброители – Деян Господинов и Румен Димитров, членове на екипа на „МИГ-Айтос“.
Стоян Стоянов, в качеството си на Председателстващ на събранието предложи същото да протече
съгласно предварително обявения в публикуваната в печатен ежедневник обява дневен ред:

1. Обсъждане и вземане на решение за Промяна на Стратегия за Водено от общностите
местно развитие на СНЦ „МИГ – Айтос”;
2. Разни;
Други предложения за допълнителни точки към Дневния ред не бяха направени.
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Поради тази причина водещият подложи на гласуване така направеното предложение за Дневен ред на
събранието.
След проведеното явно гласуване, се установиха следните резултати:
Гласували „ЗА” – 18 бр. Членове на СНЦ;
Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. Членове на СНЦ;
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. Членове на СНЦ;
Предложението бе прието от събранието с пълно единодушие.
Стоян Стоянов, в качеството си на Председателстващ на събранието предложи ОС да избере Мандатна
комисия, която да се състои от трима души, а именно – Валентин Иванов, Десислава Стоянова и Пламен
Димов.
Други предложения за различен брой на мандатната комисия и за други членове не бяха направени.
Поради тази причина Председателстващия ОС подложи на гласуване така направеното предложение за
брой и състав на Мандатна комисия на събранието.
След проведеното явно гласуване се установиха следните резултати:
Гласували „ЗА” – 18 бр. Членове на СНЦ;
Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. Членове на СНЦ;
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. Членове на СНЦ;
Предложението бе прието от събранието с пълно единодушие.

По т.1 от дневния ред Стоян Стоянов-Председателстващ ОС, даде думата на изп. директор на
сдружението – г-жа Марийка Георгиева, да изложи още веднъж Предложението за промени в стратегията
на СНЦ „ МИГ – АЙТОС“ на основание член 39 от Наредба № 22 от 14.12.2015 година на МЗХ (Обн. ДВ.
бр.100 от 18 Декември 2015г. изм. и доп. ДВ. Бр.38 от 20 Май 2016г. изм. и доп. ДВ. бр.69 от 25 Август
2017г), представляващо Приложение №1 към т.1 от Дневния ред.

Поради липса на желаещи да направят изказвания, предложения и да зададат въпроси по актуализираната
стратегия на сдружението - Председателстващия ОС предложи събранието да гласува приемането му.
Водещия подложи на гласуване така направеното предложение .

п.к. 8500 град Айтос, община Айтос, област Бургас, ул.” Васил Левски ” № 2
www.mig-aytos.com;моб.тел. +359 886 881 212 ; e-mail: mig_aytos@abv.bg

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”
След проведеното явно гласуване се установиха следните резултати:
Гласували „ЗА” – 18 бр. Членове на СНЦ;
Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. Членове на СНЦ;
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. Членове на СНЦ;
Предложението бе прието от събранието с пълно единодушие.
По т.2 от дневния ред Нямаше предложения за разглеждане на други въпроси и взимане на решения.
Поради липса на въпроси , мнения и предложения от дневния ред и поради изчерпване на дневния ред и
липсата на допълнителни въпроси, предложения и мнения от страна на присъстващите на събранието
членове на сдружението – Председателстващия на събранието обяви неговото закриване.
Неразделна част от настоящия Протокол представляват:
1. Присъствения списък от събранието със собственоръчно изписани имена и подписи на
присъствалите на Общото събрание, проведено на 31.05.2019 г. - членове на Сдружение с
нестопанска цел “Местна инициативна група-Айтос” гр.Айтос.
2. Приложение №1 към т.1 от дневния ред
Гр.Айтос, 31.05.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ: П

СЕКРЕТАР:

П

ПРЕБРОИТЕЛ:……………П…………………..

ПРЕБРОИТЕЛ:……………П………………..
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
към т. 1 от Дневния ред на
редовно заседание на Колективния върховен орган / Общо събрание/
на Сдружение с нестопанска цел „МИГ-Айтос“,
проведено на 31.05.2019 г.
1. Предназначение
Настоящият материал е предназначен за членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „МИГАйтос” във връзка с провеждане на ОС на 31.05.2019 год. Той е представен в Работна версия.

2. Обосновка на необходимостта от промяна
Допълнително споразумение:

в СВОМР и сключване на

2.1. Във връзка с получено писмо в ИСУН от Дирекция „РСР” , свързано с проверка на
процедураBG06RDNP001-19.270 на СНЦ „МИГ-Айтос“ по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“, с което сме уведомени, че при проверката на процедурата е установено, че в
раздел „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“ Критерий за избор на проекти № 12
„Оценка на Бизнес план …“ по същество представлява условие за допустимост на проектите и следва да се
коригира с изменение на стратегията чрез подписване на допълнително споразумение. Идентичен
критерий е наличен и в още две от мерките от СВОМР, а именно:
 Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” - Критерий №10 „Оценка на
Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията …„;
 Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка /маркетинг на селскостопански продукти“ Критерий № 11 „“Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и
приоритетите на Стратегията на МИГ…“
Това налага промени в горе цитираните критерии по съответните мерки и отпадане на съществуващите
текстове.
2.2. Съществуващият текст в Критерий №4 за избор на проекти по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“, не допринасяне за прилагане на принципа на равенство между половете. Той е и
в противоречие с Раздел 10 от СВОМР - „Съответствие с хоризонталните политики на ЕС” и не
кореспондира със следния текст от СВОМР: „Освен това мерките в стратегията дават на всички
потенциални бенефициенти равен шанс при прозрачни условия на оценка на проектите”.(10.1 Равенство
между половете и липса на дискриминация).
С оглед на това сегашния текст следва да отпадне.
и необходимостта от

3. Предложение за промяна:
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Съществуващ текст в
Стратегията за ВОМР

Предложение за промяна в
Стратегията за ВОМР

Обосновка:
Критерий за избор на проекти
№ 10 представлява условие за
допустимост.

Мярка 4.1.1 „Подкрепа за
инвестиции в земеделски
стопанства”
Текстът на Критерий №10
„Оценка на Бизнес план
/реалистичност, качество и
съвместимост с целите и
приоритетите на Стратегията
на МИГ
- Бизнес планът е реалистичен,
добре обоснован и изпълним 15 т.
- Проектът на бенефициента
допринася за постигане
целите и приоритетите на
Стратегията на МИГ – 5 т.“

Обосновка на исканата
промяна

Се заличава

Спазването на това условие се
проверява на етап Оценка на
АСД.
Критериите за ТФО не могат
да припокриват критерии за
АСД.

С оглед на това критерий №10
се заличава, като неговата
тежест от 20 точки е
прехвърлена в тежестта по
следните критерии :
Критерий № 2
„Дейностите по проекта са в
областта на производството
на продукция от
чувствителните сектори на
национално ниво
- над 30 % от инвестициите са
в посочените сектори – 10 т.
- над 50 % от инвестициите
са в посочените сектори – 15т.
- над 75 % - от инвестициите
са в посочените сектори – 20
т.”
В колона Точки числото 15 се
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заменя с числото 20.

Критерий № 3
“Проектът създава нови
работни места
- до 2 работни места – 10
точки
- над 2 работни места – 20
точки”
В колона Точки числото 10 се
заменя с числото 20.

Критерий № 5
„Иновативност - въвеждане на
нови за територията
практика, и/или услуга и/или
продукт в предприятието - над
30 % от допустимите
инвестиционни разходи по
проекта са свързани с
иновации в стопанството ”
В колона Точки числото 5 се
заменя с числото 10.
Преценката е, че оставащите в
таблицата за ТФО критерии са
достатъчни за обективната и
безпристрастна оценка на
проектните предложения по
мярката.
Запазва се съществуващото в
одобрената СВОМР и
максимално количество точки
на етап ТФО - 100.

Стимулират се инвестициите в
секторите дефинирани като
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чувствителни на национално
ниво, създаването на
устойчива заетост и развитие
на иновативния потенциал.

Това води и до изпълнение на
заложения в Стратегията за
ВОМР индикатори:
-„Брой, подпомогнати
стопанства от животновъдния
сектор”;
- „Създадени нови
насаждения”;
- „Създадени работни места”;
- “Брой реализирани
иновации в стопанския
сектор”.

Правно основание:
Наредба 22/2015г. чл. 39, т.5 „
по отношение на критериите
за оценка, минимална и
максимална стойност на
проектите и интензитет на
помощта”.

Съгласно Указания за прием
на проекти по подмярка
19.2“Прилагане на операции в
рамките на стратегии за
Водено от общностите местно
развитие“ на мярка 19 „Водено
от общностите местно
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развитие“ на Програмата за
развитие на селските райони
2014 – 2020 г.”, (Приложение
към заповед № РД 09 –
828/04.09.18г): „Искане за
изменение на СВОМР в тази
част може да бъде определено
за основателно при следните
условия:… т.2 Първоначално
одобрение на нищожни
критерии (условие за
допустимост е дефинирано
като критерий за оценка).

Мярка 4.2.1 „Инвестиции в
преработка /маркетинг на
селскостопански продукти“
Текстът в Критерий № 11
“Оценка на Бизнес план
/реалистичност, качество и
съвместимост с целите и
приоритетите на Стратегията
на МИГ
*Бизнес планът е реалистичен,
добре обоснован и изпълним 15 т.
*Проектът на бенефициента
допринася за постигане
целите и приоритетите на
Стратегията на МИГ – 10”

Се заличава

Обосновка:
Критерий за избор на проекти
№ 11 представлява условие за
допустимост. Спазването на
това условие се проверява на
етап Оценка на АСД.
Критериите за ТФО не могат
да припокриват критерии за
АСД.

С оглед на това критерий №11
се заличава, като негова
тежест от 25 точки е
прехвърлена в тежестта по
следните критерии :

Критерий № 3
“Инвестициите са за
преработка на плодове и
зеленчуци и мляко”
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Се заменя тежестта:
В колона Точки числото 10 се
заменя с числото 15.

Критерий № 4
“Проектът създава нови
работни места
-до 3 работни места – 10 точки
-над 3 работни места – 20
точки”
В колона Точки числото 10 се
заменя с числото 20.

Критерий № 6
“Иновативност - въвеждане на
нови за територията
практика, и/или услуга и/или
продукт в предприятието - над
30 % от допустимите
инвестиционни разходи по
проекта са свързани с
иновации в предприятието-“

Се заменя тежестта:
В колона Точки числото 5 се
заменя с числото 10.

Критерий № 8
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”
“Кандидатът не е получавал
подкрепа от Общността за
подобна инвестиция”

Се заменя тежестта:
В колона Точки числото 5се
заменя с 10.

Оставащите в таблицата за
ТФО критерии са достатъчни
за обективната и
безпристрастна оценка на
проектните предложения по
мярката.
Запазва се съществуващото в
одобрената
ВОМР.максималното
количество точки на етап ТФО
- 100.
Правно основание:
Наредба 22/2015г. чл. 39, т.5 „
по отношение на критериите
за оценка, минимална и
максимална стойност на
проектите и интензитет на
помощта”.

Съгласно Указания за прием
на проекти по подмярка
19.2“Прилагане на операции в
рамките на стратегии за
Водено от общностите местно
развитие“ на мярка 19 „Водено
от общностите местно
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”
развитие“ на Програмата за
развитие на селските райони
2014 – 2020 г.”, (Приложение
към заповед № РД 09 –
828/04.09.18г): „Искане за
изменение на СВОМР в тази
част може да бъде определено
за основателно при следните
условия: …т.2 Първоначално
одобрение на нищожни
критерии (условие за
допустимост е дефинирано
като критерий за оценка).

В разписването на Мярка
6.4.1 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски
дейности“

Критерий №4
“Проекти представени от
жени/за физически лица и
ЕТ/”

Обосновка:
Съществуващият текст в
Критерий №4 не допринася
за прилагане на принципа на
равенство между половете.
Той е и в противоречие с
Раздел 10 от СВОМР „Съответствие с
Се заменя с текста:
хоризонталните политики на
ЕС” и не кореспондира със
Критерий №4
следния текст от СВОМР:
“Кандидати, осъществявали
„Освен това мерките в
дейност най-малко 3 години стратегията дават на всички
потенциални бенефициенти
преди датата на
равен шанс при прозрачни
кандидатстване:
условия на оценка на
- проекти, представени от проектите”.(10.1 Равенство
кандидати, които извършват между половете и липса на
дейност от най-малко три дискриминация).
години към датата на
кандидатстване,
С оглед на това сегашния
реализирали са приходи не текст следва да отпадне.
по-малко
от
5000
лв.
годишно - 5 точки
Формулира се нов критерий,
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”
- проекти, представени от
кандидати, които извършват
дейност от най-малко три
години към датата на
кандидатстване,
реализирали са приходи не
по-малко от 10000 лв.
годишно - 10 точки
- проекти, представени от
кандидати, които извършват
дейност от най-малко три
години към датата на
кандидатстване,
реализирали са приходи не
по-малко от 15000 лв.
годишни – 15 точки”
В колона Точки числото 5 се
заменя с числото 15

отчитащ осъществяването на
дейност от кандидатите найнай-малко 3 години преди
датата на кандидатстване.
По този начин се прилага
обективен и
недискриминационен
критерий за подбор на
проектни предложения.
Въвежда се и скала за
определяне тежестта на
критерия.

С така дефинирания критерий
се планира и редуциране на
риска. Създават се и
предпоставки за по-голяма
устойчивост на проектите.

Правно основание:
Наредба 22/2015г. чл. 39, т.5 „
по отношение на критериите
за оценка, минимална и
максимална стойност на
проектите и интензитет на
помощта.
В разписването на Мярка

Обосновка:

6.4.1 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски
дейности“

Критерий за избор на проекти
№ 12 представлява условие за
допустимост.

Критерий №12
„ Оценка на Бизнес план

Се заличава.

Спазването на това условие се
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СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”
/реалистичност, качество и
съвместимост с целите и
приоритетите на Стратегията
на МИГ
- Бизнес планът е
реалистичен, добре обоснован
и изпълним - 15т.
- Проектът на бенефициента
допринася за постигане
целите и приоритетите на
Стратегията на МИГ – 10 т.”

проверява на етап Оценка на
АСД.
Критериите за ТФО не могат
да припокриват критерии за
АСД.

(Получено е и писмо в ИСУН
от Дирекция „РСР” във връзка
с проверка на
процедураBG06RDNP00119.270 по мярка 6.4.1
„Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“, с
което сме уведомени, че при
проверката на процедурата е
установено, че в раздел
„Критерии и методика за
оценка на проектните
предложения“ Критерий за
избор на проекти № 12
„Оценка на Бизнес план …“ по
същество представлява
условие за допустимост на
проектите и следва да се
коригира с изменение на
стратегията чрез подписване
на допълнително
споразумение.)

С оглед на това сегашния
текст следва да отпадне.
Критерий №12 се заличава,
като негова тежест от 25
точки е прехвърлена в
тежестта по следните
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СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”
критерии:

Критерий №4
„Кандидати, осъществявали
дейност най-малко 3 години
преди датата на
кандидатстване:
- проекти, представени от
кандидати, които извършват
дейност от най-малко три
години
към
датата
на
кандидатстване, реализирали
са приходи не по-малко от
5000 лв. годишно -5 точки
- проекти, представени от
кандидати, които извършват
дейност от най-малко три
години към датата на
кандидатстване, реализирали
са приходи не по-малко от
10000 лв. годишно -10 точки
- проекти, представени от
кандидати, които извършват
дейност от най-малко три
години към датата на
кандидатстване, реализирали
са приходи не по-малко от
15000 лв. годишни – 15 точки”
В колона Точки числото 5 се
заменя с числото 15

Критерий № 5
„Кандидатът не е получавал
подкрепа от Общността за
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”
подобна инвестиция”

Се заменя тежестта:
В колона Точки числото 5 се
заменя с 10
Критерий № 6
„Проектът създава нови
работни места
-до 3 работни места – 10 точки
-над 3 работни места – 20
точки”
В колона Точки числото 10 се
заменя с числото 20.
Чрез промяна на тежестта на
критериите №4, №5 и № 6 се
приоритезират, проекти
представени от кандидати,
осъществявали дейност наймалко 3 години преди датата
на кандидатстване,
кандидати, които не са
получавали подкрепа от
Общността за подобна
инвестиция. Стимулира се
създаването на повече
работни места, свързани с
инвестиции в неземеделски
дейности .
Запазва се съществуващото в
одобрената СВОМР
максимално количество точки
на етап ТФО - 100.
Правно основание:
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”
Наредба 22/2015г. чл. 39, т.5 „
по отношение на критериите
за оценка, минимална и
максимална стойност на
проектите и интензитет на
помощта.
Съгласно Указания за прием
на проекти по подмярка
19.2“Прилагане на операции в
рамките на стратегии за
Водено от общностите местно
развитие“ на мярка 19 „Водено
от общностите местно
развитие“ на Програмата за
развитие на селските райони
2014 – 2020 г.”, (Приложение
към заповед № РД 09 –
828/04.09.18г): „Искане за
изменение на СВОМР в тази
част може да бъде определено
за основателно при следните
условия: т.2 Първоначално
одобрение на нищожни
критерии (условие за
допустимост е дефинирано
като критерий за оценка).

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС:…………П…………………
Стоян Стоянов
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