
оыцо СЫ>РАНИЕ МИГ "ПАНАГI.ОРИIЦЕ. стгъич«,
иютокои .N!! 3

На 06.02.2018 г. от 14,00 часа в Камерната зала на Театър Дом Паметник в гр.
Панагюрище се събраха членовете на Общо събрание на МИГ "Панагюрище, Стрелча,
Лесичово". На заседанието присъстваха 24 члена на Общото събрание. Кворум няма, на
основание ЧЛ.27 от ЗЮЛНЦ се изчаква до 15.00 часа на същия ден, на същото място и при
същия дневен ред, за да може събранието да бъде проведено, независимо от броя на
присъстващите.

В 15.00 часа на 06.02.2018 г. присъстват 24 члена на ОС на МИГ.
Г-жа Галина Матанова откри събранието и предложи за водещ Лучко Македонски

- Изпълнителен директор на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" и протоколчик Пепа
Стефанова - експерт Административни дейности в МИГ.

Събранието протече при следния дневен ред:
1. Обсъждане и приемане на Годишен доклад за дейността на Управителния съвет

и Сдружението за 2017 г.
2. Разни

Дневния ред бе подложен на гласуване и приет единодушно без възражение.

ГЛАСУВАНЕ: ЗА - 24; ПРОТИВ - о; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - о.

ПО Т.! от Дневния ред:
Материалите бяха раздадени предварително.
Л. Македонски запозна членовете на Общото събрание с извършените дейности

през отчетната 2017 г.
Относно прилагане на процедури за подбор на проекти към СВОМР на МИГ, бяха

изготвени и съгласувани необходимите документи и на 31.10.2017 г. бе обявен първи прием
за МИГ и първи прием за страната от МИГ по процедура BG05M90POO 1- 1.026 "МИГ
Панагюрище, Стрелча, Лесичово - обучения за заети лица" от ОПРЧР. Проведени бяха и
действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните
кандидати. Организирани и проведени бяха информационна среща и обучение с
потенциални кандидати, с цел да бъдат информирани, мотивирани и подпомогнати при
подготовката на проекти. Извършено бе и проучване на тема "Брой посетители на
туристически атракции и степен на удовлетвореност от тях, във връзка с реализацията на
СВОМР". Изработени бяха рекламни материали за Местната инициативна група с цел
популяризиране на дейността на МИГ.

През отминалата година бяха извършени две смени в управителния съвет - г-н
Георги Цоков замени г-жа Мариана Няголова в УС и г-жа Зоя Чочкова стана представител
на ЕТ "Зоя Чочкова - 2013", а "Лес Агра" ЕООД отпадна от членство в МИГ.

След посещение на представител на отдел "Противодействие на измамите" от ДФЗ
- РА бе констатирано, че липсват установени нередовности и няма извършени нарушения.



В края на 2017 г. бе проведено посещение на технически инспекторат от ДФЗ по
повод проверка "Анализ на риска". Няма забележки и нередности.

Спечелен и реализиран бе проект "Европейски младежки форум на селските
райони", финансиран от ЦРЧР по програма .Еразъм +". Проекта е успешно реализиран и
изплатен.

Разработена и одобрена бе концепция "Местни агенции за младежко
предприемачество, заетост, нови работни места и компетенции". В момента тече проверка
за АСД. Концепцията има за цел социално приобщаване и заетост на младите хора в риск.
Финансира се от Норвежки финансов механизъм.

През тази година бе отбелязана 1О - годишнина от прилагането на подхода "Лидер"
в България. МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" бе част от основната програма на
честването. Събитието се проведе в "РИУ" гр. Правец на 10-11-12 октомври 2017 Г., като
участие в него взеха над 200 участници от над 20 държави от Европа. Част от участниците
бяха посрещнати от Кмета на община Панагюрище и Председателя на УС в Исторически
музей гр. Панагюрище. Представени бяха презентации за сътрудничеството между МИГ от
отделни държави, получи се и задълбочена дискусия по темата.

Изпълнителния директор на МИГ взе участие в семинар на тема "Оползотворяване
на опита на подхода ВОМР - Изграждане на устойчиви местни общности", който бе
проведен в гр. Гьор, Унгария.

През месец октомври се проведе конкурс за външни оценители. Изготвен е списък
с допуснатите оценители - 18 на брой.

В средата на 2017 г. бе получено авансово плащане в размер на 83 825,64лв.,
обезпечено със Записи на заповед от трите общини. След подадени заявка и извършено
плащане са приспадни 62 869,23 лв., остават за възстановяване 20 956,41лв.

За 2017 г. МИГ е усвоил 131 680,32 лв. за които средства има подадени заявки за
плащане.

Въпроси не бяха поставени. Пристъпва се към гласуване.

РЕШЕНИЕ: Приема Годишен доклад за дейността на МИГ "Панагюрище, Стрелча,
Лесичово" през 2017 г.

ГЛАСУВАНЕ: ЗА - 24; ПРОТИВ - о; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - о.

По т. 2 от Дневния ред.
Г-н Македонски запозна членовете на Общото събрание с Индикативната

годишна работна програма за 2018 г. на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово".
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
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