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На 22.08.2017 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 25 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 22.08.2017 г. присъстват 25 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. Промени в Стратегията за вомр на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово".
2. Разни

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

ГЛАСУВАНЕ: ЗА - 25; ПРОТИВ - О; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - О.

По т. 1 от Дневния ред:
Л. Македонски: Във връзка с настъпили изменения в Наредба NQ22/14. 12. 2015

г. на МЗХГ, Указания за кандидатстване и изпълнение на проекти по ОПРЧР и наличие на
очевидни грешки е необходимо да бъдат разгледани и отразени промени в СВОМР на
МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово".

Г-н Македонски предложи да запознава членовете на Общото събрание с
необходимото изменение, да се обсъди предложението и да се пристъпи към гласуване на
всяко едно изменение по отделно.

1. Искане за промяна - В точка 2 "Дейностите по проекта са в областта на
производството 1Iа етерично маслени култури и/или трайните насаждения 11 от
критериите за избор на проекти по Мярка 4.1.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства" е допусната очевидна грешка. Максималните точки, които може да получи
кандидата по критерия са 15 точки.

Под критериите трябва да се променят както следва:

- над 30 % от инвестициите са в посочените сектори - 5 т.

- над 50 % от инвестициите са в посочените сектори - 1О т.

- над 75 % - от инвестициите са в посочените сектори - 15 Т.



Обосновка за промяна - допусната е очевидна грешка - Максималните точки /15/
по критерия не отговарят на дадените точки по под критериите.

Основание за промяна - чл. 39, т. 2 "при наличие на очевидна грешка" от
Наредба N2 22/14.12.2015 г. на мзхг.

Въпроси не бяха поставени. Пристъпва се към гласуване.

ГЛАСУВАНЕ: ЗА --25; ПРОТИВ - О; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - о.

2. Искане за промяна - Точките по критерии за избор на проекти "Проектът
предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района" по Мярка
7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура" да бъдат намалени от 20 на 15.

Обосновка за промяна - допусната е очевидна грешка - общия сбор от точки
/100/ по критериите за избор на проекти по мярката не отговаря на сбора от точките по
отделните критерии.

Основание за промяна - чл. 39, т. 2 "при наличие на очевидна грешка" от Наредба
N2 22/ 14.12.2015 г. на мзхг.

Въпроси не бяха поставени. Пристъпва се към гласуване.

ГЛАСУВАНЕ: ЗА - 25; ПРОТИВ - О; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - о.

3. Искане за промяна - В описанието на Интензитет на помощта по Мярка 21
"Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната
култура" текста:

1. 1ОО% за получател публично лице и проектът не генерира приход;

2. 70 % за получател публично лице и проектът генерира приход;

3. 60 % за получател частно лице и/или юридическо лице с нестопанска цел;

4. 70 % за получател частно лице и/или юридическо лице с нестопанска цел и
проектът е в обществена полза

да бъде заменен с текста:

1. до 1ООна сто - когато получател е публично лице, читалище или юридическо
лице с нестопанска цел и проектът не генерира приход, съгласно "Анализ разходи-ползи
(финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;

2. до 70 на сто - когато получател е публично лице и проектът генерира приход,
съгласно представения "Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец,
утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;



3. до 60 на сто - когато получател е частно лице;

4. д070 на сто - когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза.

Обосновка за исканата промяна - съобразяване на свомр с настъпили
промени в Наредба Кз 22/14.12.2015 г.

Основание за промяна - чл. 39, т. 1 "във връзка с промяна на приложимата
нормативна уредба и/или във връзка с промяна на съответната програма" и чл. 39, т. 5
"по отношение на критериите за оценка. минимална и максимална стойност на
проектите и интензитет на помощта" от Наредба гё 22/14.12.2015 г. на МЗХГ.

Въпроси не бяха поставени. Пристъпва се към гласуване.

ГЛАСУВАНЕ: ЗА - 25; ПРОТИВ - О; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - о.

4. Искане за промяна - по Мярка 2.3 /ОПРЧР/ "Повишаване на достъпа до
услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и
социални услуги от общ интерес".

4.1 В описанието "Съответствие на мярката с приоритетите на програмата, в
т. ч. цел на мярката и приноса й към определена специфична цел от ОПРЧР" да
отпаднат:

- Специфична цел 2:. Намаляване броя на възрастните и хората с увреждания,
настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността,
включително услуги за дългосрочна грижа.

- Специфична цел 3: Намаляване броя на децата и младежите, настанени в
институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността.

4.2 В описанието" Целева група или групи и идентифицираните техни проблеми,
които мярката адресира":

- в точка 1 да отпадне текста ulluua, заети в специализираните институции ",.

- да отпаднат точка 2 и точка 3.

4.3 В описанието "Допустими дейности" да отпаднат точка 2, точка 3 и точка 4.

4.4 В "Специфични за територията и местната общност критерии ":

4.4.1 В раздел" Териториална специфика и идентичност" да отпадне критерий -
"Дейностите по проекта са за предотвратяване на настаняване в специализирани
институции на деца ".

4.4.2 Броят на точките от по отделните критерии от раздел "Териториална
специфика



и идентичност" да се промени както следва:

Критерий - "Дейностите по проекта са в съответствие със програмните документи на
общините в областта на социалното подпомагане" - 7 точки

Критерий - .Проектът включва иновативни дейности/услуги за територията" - 6 точки

Критерий - "Дейностите по проекта са за между секторни услуги за хора с
увреждания" - 6 точки

Критерий - .Лейностите по проекта включват предоставянето на интегрирани услуги"
- 6 точки

4.5 В описанието на индикаторите по Мярка 2.3 /ОПРЧР/ "Повишаване на
достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени,
включително здравни и социални услуги от общ интерес" да отпаднат както следва:

-От индикаторите за резултат - всички индикатори по СЦ 2 и СЦ 3;

-От индикаторите за изпълнение - всички индикатори по СЦ 2 и СЦ 3.

Обосновка на исканите промени - съобразяване на свомр с настъпили
промени в Указанията за кандидатстване и изпълнение на проекти по ОПРЧР.

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 N2
22/14.12.2015 г. на МЗХГ .

Въпроси не бяха поставени. Пристъпва се към гласуване.

ГЛАСУВАНЕ: ЗА - 25; ПРОТИВ - О; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - О.

По т. 2 от дневния ред няма постъпили материали.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Водещ на събранието....... ..
/

ПРОТО"Олчи" ~ф~:~:~;.


