Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС
№ 5 / 25.03.2019 г.
Днес 25.03.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" № 21, от 9:00 ч. се проведе заседание на
Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел в обществена полза с наименование
"Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица". Събранието е свикано при
спазване изискванията на чл. 34, ал. 1, ал. 2 и ал.3 от Устава на Сдружението. На Общото
събрание бяха поканени всички 42 членове на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”.
В посочения в поканата час , след преброяване на присъстващите се установи, че
присъстват 17 от 42 броя членове на сдружението. Не е на лице предвидения в Устава
кворум за провеждане на Общо събрание, поради което провеждането на събранието се
отложи с 1 (един) час съгласно чл. 35, ал. 2 от Устава.
В 10:00 часа след преброяване, се установи, че присъстват 17 от 42 броя членове на
сдружението и съгласно чл. 35, ал. 2 от Устава, събранието може да се проведе.
Без право на глас присъстваха: Петя Шиварова – изпълнителен директор на СНЦ;
Ренета Христова – експерт СВОМР и Мария Тодорова – експерт СВОМР
Събранието бе открито от г- н Румен Стоилов – председател на УС. Председателят на
УС подложи предварително обявения от Управителния съвет дневен ред на гласуване.
Дневен ред:
1. Обсъждане на предстоящи и текущи приеми по :
 подмярка 7.2.„Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура,
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване
на енергия;
 подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”
2. Други
Дневният ред бе приет единодушно, „Против” и „Въздържали се” няма. За протоколист
бе избрана Ренета Христова – експерт СВОМР.
По т. 1. 1. Обсъждане на предстоящи и текущи приеми по
 подмярка 7.2.„Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура,
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване
на енергия;

Докладва П. Шиварова - Изп. Директор
На заседание на Управителния съвет на МИГ от 07.02.2019 г. са утвърдени насоките за
кандидатстване по по Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от СВОМР.
В изпълнение на Заповед № 4 от 07.02.2019 г. на Заместник Председателя на МИГ Котел,
Сунгурларе и Върбица, и чл. 46а от Наредба № 22 от 25.08.2017 г., утвърдените насоки
са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средствата
от ЕСИФ /ИСУН/ и едновременно с това МИГ уведомява УО на ПРСР за активиране на
процедурата.
На 15.03.2019 г. в хода на проверка на процедурата УО на ПРСР, изпраща писмо с
искане на допълнителна информация относно Условията за кандидатстване, в частта
"Критерии и методика за оценка на проектните предложения" . МИГ следва да даде
определения на критериите за оценка с цел яснота на кандидатите и оценителите по
процедурата.
Въз основа на предоставена информация предлагам ОС да вземе следното
РЕШЕНИЕ № 01:
1. Конкретизиране на "Критерии за техническа и финансова оценка" по предстоящия
прием по Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от ПРСР
2014-2020 по указания на МЗХГ - УО на ПРСР:
Точк
Мак.
и за
№
Критерии
точк
Обосновка
прое
и
кта
1. Проектът обхваща повече от 1 населено място на територията
20
на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица, когато получател на
помощта е община, и/или ползите и резултатите по проекта
обхващат населено място
Проектът обхваща 1 населено място на територията на МИГ
Котел, Сунгурларе и Върбица, когато получател на помощта е
община, и/или ползите и резултатите по проекта обхващат едно
населено място
2.Получател на помощта е ЮЛНЦ / читалище от територията на
МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица:
Получател на помощта не е ЮЛНЦ / читалище от територията на
МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица:
3.Проектът, обхваща брой преки/непреки ползватели от местната
общност на територията на МИГ:

0

15

0

2

- до 500 брой
- от 501 до 1500 брой
- над 1501 брой
4. Посочени са конкретни задачи и отговорности на
бенефициента/ ползвателите/ социални или публични партньори/
местни институции и др. за поддръжка на инфраструктурата и
развитие на услугата.

10
15
20
10

Критерият е изцяло изпълнен

10

Критерият не е изпълнен

0

5. Проекти, съдържащи дейности за повишаване на енергийната
ефективност.
/действия, които водят, до проверимо, измеримо или оценимо
повишаване на енергийната ефективност/

10

Проектите съдържат дейности за повишаване на енергийната
ефективност

10

Проектите не съдържат дейности за повишаване на енергийната
ефективност

0

6. Резултатите от проекта са в пряка полза на деца, младежи( до
29 г.), или жени и/или представители на уязвими или
малцинствени групи от територията на МИГ.
Обща оценка
Забележка и окончателна оценка :

10
85

Гласуване:
-ЗА: 17 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 17 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
Със свое Решение № 09 от 25.02.2019 г. Общото събрание определи състава на КППП по
процедура BG06RDNP001-19.245 - МИГ „КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА“ Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“, както
следва:
Ренета Мартинова Христова– председател през право на глас;
НЧ„Просвета – 1870“ с. Тича - секретар без право на глас;
Владимир Димитров Дуков – член;
Борис Костадинов Саваклиев – член;
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СНЦ «ЕКО – ПРОЕКТ» - член.
Резервни членове:
Нели Радославова Кадиева;
Петя Александрова Шиварова;
Мария Николова Тодорова
Думата бе дадена на г-жа Йовка Маджарова - секретар на НЧ„Просвета – 1870“ с. Тича,
тя запозна присъстващите с Решенията на Читалищното Настоятелство, относно избора
им на представител в КППП по процедура BG06RDNP001-19.245. С оглед естеството на
работата на "секретар" в комисията и ангажираността в процеса на оценка и класиране,
тя изрази мнение, че избрания от тях оценител не би имал възможността да изпълнява
функцията "секретар" и помоли ОС да преразгледа възможността за промяна в КППП, а
именно, вместо "секретар" НЧ„Просвета – 1870“ с. Тича да бъде "член" в КППП.
Въз основа на предоставена информация предлагам ОС да вземе следното
РЕШЕНИЕ № 02:
2. Общото събрание определя състав на КППП по процедура BG06RDNP001-19.245 МИГ „КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА“ - Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и
спестяване на енергия“ в следния състав:
Ренета Мартинова Христова– председател през право на глас;
СНЦ "ЕКО – ПРОЕКТ КОТЕЛ"- секретар без право на глас;
Владимир Димитров Дуков – член;
Борис Костадинов Саваклиев – член;
НЧ„Просвета – 1870“ с. Тича СНЦ - член.
Резервни членове:
Нели Радославова Кадиева;
Петя Александрова Шиварова;
Мария Николова Тодорова.
Гласуване:
-ЗА: 17 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 17 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
По т. 2. Други
Думата бе дадена на г-жа Петя Шиварова - Изпълнителен директор на сдружението. Тя
уведоми присъстващите за необходимостта от свикване на следващо събрание на
25.04.2019 г. във връзка с утвърждаване на насоки за кандидатстване по мярка 002-4 „МИГ
Котел, Сунгурларе и Върбица“ - Насърчаване на социалното предприемачество и на
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професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и
солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“ от ОПРЧР.
Въз основа на предоставена информация предлагам ОС да вземе следното

РЕШЕНИЕ № 03:

3. Определя дата за провеждане на общо събрание 25.04.2019 г. от 09:00 часа, в гр.
Котел, ул. Изворска № 21, при следния дневен ред:
1. Утвърждаване на насоки за кандидатстване по мярка 002-4 „МИГ Котел, Сунгурларе и
Върбица“ - Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната
интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна
икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“ от ОПРЧР.
2. Други
Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.
Протоколист:............П..............
Р. Христова - Експерт СВОМР

Утвърдил: ...................П.................
Румен Стоилов - Председател на УС
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