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                                   СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ” 
    8300 Средец, област Бургас ул. „Лиляна Димитрова”1, ет.2, e-mail: lider_sredets@abv.bg 
 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

 

30.04.2018 г. гр. Средец 

 
Днес, 30.04.2018 год. от 17.30 часа се проведе извънредно  заседание на Общото 

събрание на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”, в залата на  офиса на  СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” гр. 
Средец, ул. „Лиляна Димитрова” 1, ет.2. 
Общото събрание е свикано на основание  чл. 26  от  ЗЮЛНЦ  и  чл. 23 (2) 
от  Устава  на  Сдружението,  чрез изпращане на  покани по електронните пощи до 
всеки един от членовете, обявление на сайта и информационното  табло. 
Общото събрание се състои от  33 /тридесет и трима/члена. На заседанието  
присъстваха  22 членове на Общото събрание.  
Отсъстваха: Атанас Зайков, Георги Иванов Георгиев, Желязко Желязков, Станко 
Стоянов, Снежана Георгиева, Валентин Бялков, Ганчо Йорданов,    Никола Николов, 
Никола Николов, Зюмбюла Маринова и Пламен Иванов. Присъствието се отрази в 
присъствен лист, неразделна част от настоящия протокол.  
Председател на  заседанието на ОС  е инж. Димо Найденов -Председател на УС  на 
основание  чл. 27, ал.2 от Устава, за протоколист с  20 гласа ”За” е избрана г-жа Кета 
Кънева. 
 
В 17.30 часа  г-н Найденов откри  събранието по обявения   в поканата  Дневен ред, а 
именно: 

 

1.Промяна на Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ 
СРЕДЕЦ“. 
2.Други. 
 

По т. 1 от Дневния ред - Промяна на Стратегията за водено от общностите местно 
развитие на „МИГ СРЕДЕЦ“, г-н Найденов предложи да се представи предложението 
за промени и след това да се премине към дискусия. 

Предложението бе прието с 22 гласа “За“. 

Председателят на събранието  даде думата на Русанка Лапова –изп. Директор на МИГ 
да представи  предложението за промени  на СВОМР на МИГ. 

1.С влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на 
земеделските производители и отпадането на правното  основание за издаване на 
Наредбите по чл.9 а  от ЗПЗП за прилагане на мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020г.се 
налагат промени  в мерките от СВОМР на „МИГ СРЕДЕЦ“, по ПРСР 2014-2020 г.  
Необходимо е  в СВОМР да отпаднат текстове, с които се препраща към условията за 
допустимост на проектите и кандидатите, които трябва да отговарят  на  актуалната по 
подмярката наредба към момента на кандидатстване по мерки 4.1, 4.2, 6.4,7.2 и мярка 
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7.5,също така промени и допълнения във връзка с промените на  приложимата 
нормативна уредба. 
 Във връзка с гореизложеното на основание чл.39, т.1  от Наредба 22/2015 г и чл.18, 
ал.1 т.1  от Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите  местно 
развитие № РД 50-192/29.11.2016 г. предлагаме следните промени в СВОМР: 
 
1.1. Промени в т. 5 „ Описание на мерките“ от СВОМР , както следва: 

1.1.1.  В  ПОДМЯРКА 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“: 

 В частта на мярката „ Допустими дейности и разходи:   

 

- ДА ОТПАДНЕ  абзац: “Проектите и кандидатите трябва да отговарят на 
условията за допустимост описани в  Наредба № 9 от 21 март 2015 г., актуална 
към момента на кандидатстване по под мярката“. 

 
 В частта на мярката Във „Финансови параметри за проектите; интензитет 

и размер на финансовата помощ“: 
 

- ДА ОТПАДНЕ  абзац: “Всяко допълнително увеличение се определя съгласно 
условията на подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020 и/или по реда описан в Наредба 
№ 9 от 21 март 2015 г. актуална към момента на кандидатстване по подмярката“; 
 

- ДА   СЕ ДОБАВИ ТЕКСТА като последен абзац:“Максималното 
комбинирано подпомагане за един проект на индивидуален бенефициент е не 
повече от 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане 
разходи“ - съгласно условията  на ПРСР 2014-2020 г. по подмярка 4.1. 
„Инвестиции в земеделски стопанства“, което не е отразено в Стратегията. 

 
1.1.2. В ПОДМЯРКА 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“. 

 В частта на мярката „Допустими дейности и разходи“: 

 
- ДА ОТПАДНЕ  абзац: “Проектите и кандидатите трябва да отговарят на 

условията за допустимост описани в подмярка 4.2 на ПРСР 2014-2020 и/или по 
реда описан в актуалната към момента на кандидатстване Наредба касаеща 
подмярка 4.2 
 

 В частта на мярката „Финансови параметри за проектите; интензитет и 

размер на финансовата помощ“: 
 

- ДА ОТПАДНЕ  абзац: „Всяко допълнително увеличение се определя съгласно 
условията на подмярка 4.2 на ПРСР 2014-2020 и/или по реда описан в 
актуалната към момента на кандидатстване Наредба, касаеща подмярка 4.2“. 

 
1.1.3.  В ПОДМЯРКА 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

 В частта на мярката „Допустими дейности и разходи“: 
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- ДА ОТПАДНЕ  абзац: „Проектите и кандидатите трябва да отговарят на 

условията за допустимост описани в подмярка 6.4 на ПРСР 2014-2020 и/или по 
реда описан в актуалната към момента на кандидатстване Наредба касаеща 
подмярка 6.4 

 
 В частта на мярката „Финансови параметри за проектите; интензитет и 

размер на финансовата помощ“: 

 

- ДА ОТПАДНЕ  абзац: Всяко увеличение до 75% се определя съгласно 
условията на подмярка 6.4 на ПРСР 2014-2020 и/или по реда описан в 
актуалната към момента на кандидатстване Наредба касаеща подмярка 6.4.  

 

 

1.1.4. В ПОДМЯРКА 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

 

 В частта на мярката „Допустими дейности и разходи“: 

 

- ДА ОТПАДНЕ  абзац: „Проектите и кандидатите трябва да отговарят на 
условията за допустимост описани в подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020 и/или по 
реда описан в актуалната към момента на кандидатстване Наредба, касаеща 
подмярка 7.2.“. 

 
1.1.5. В ПОДМЯРКА 7.5 “ Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура“. 

 В частта на мярката „Допустими дейности и разходи“: 

 

- ДА ОТПАДНЕ  абзац: „Проектите и кандидатите трябва да отговарят на 
условията за допустимост описани в подмярка 7.5 на ПРСР 2014-2020 и/или по 
реда описан в актуалната към момента на кандидатстване Наредба, касаеща 
подмярка 7.5.“. 

 
 
2. На основание чл.39, т.5  от Наредба 22/2015 г и чл.18, ал.1 т.5  от Споразумение за 
изпълнение на Стратегия за водено от общностите  местно развитие № РД 50-
192/29.11.2016 г.предлагаме в СВОМР на МИГ да се извършат следните промени и 
допълнения: 

2.1.Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“. 

В частта на мярката “Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест“   

 В критерий „Осигуряване на заетост на територията – 2 работни места – 5 

точки, над 3 работни места -10 точки , над 5 работни места - 20 точки“ е 
допусната очевидна грешка – при разкриване на  3 работни места не са 
предвидени точки. 
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Освен това считаме, че създаване  на заетост с над 5 работни места с тежест 20 точки не 
е реалистичен критерий, като се има  предвид, икономическото развитие на  
територията, с преобладаващи микропредприятия със заетост от 1-5 работни места  и 
размера на максималния размер на общо  допустимите  разходи  за проект-195 000 лева, 
финансов ресурс, с който да се изгради и оборудва преработвателно предприятие с 
производствен капацитет, съответстващ на заетост минимум 6 работни места за 
конкретния проект.   
 
Имайки предвид горе изложеното предлагаме тежестта от 20 точки по критерия да се  
разпредели за всяко разкрито  работно място и критерий „Осигуряване на заетост на 
територията – 2 работни места -5 точки, над 3 работни места – 10 точки, над 5 работни 
места – 20 точки“ да се промени така:  
 
„Осигуряване на заетост на територията – 1 работно място -5 точки, 2 работни места – 
10 точки, 3 работни места -15 точки и над 3 работни места  20 т.“ 
 

2.2. ПОДМЯРКА 6.4.“Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

 

В частта на мярката “Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест“  

 
 При разработването на  критериите в СВОМР,  подмярка 6.4.“Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“  в критерий  „Проекти, които създават заетост – 
2 работни места -5 точки, над 3 работни места – 10 точки, над 5 работни места – 20 

точки“ е допусната очевидна грешка – при разкриване на  3 работни места не са 
предвидени точки. 
Предлагаме промяната да се извърши по  причини идентични с тези на подмярка 4.2. 
Имайки  предвид гореизложеното предлагаме критерии „Проекти, които създават 
заетост – 2 работни места -5 точки, над 3 работни места – 10 точки, над 5 работни 
места – 20 точки“    да се промени така:  

„Проекти, които създават заетост – до 2 работни места вкл. -5 точки, 3 и над  3 работни 
места – 10 точки.“ 
 

 На основание  чл.21, ал.3  от Наредба № 22/2015 г.  във връзка с чл.39, т.1  от 
Наредба 22/2015 г и чл.18, ал.1 т.1  от Споразумение за изпълнение на Стратегия за 
водено от общностите  местно развитие № РД 50-192/29.11.2016 г., и с влизане в сила 
на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските 
производители и отпадането на правното  основание за издаване на Наредбите по чл.9 а  
от ЗПЗП, предлагаме критерий „Мобилни услуги за обслужване на повече от 2 
населени места – 20 точки“  да отпадне. 

 
 За да се  запази максималния брой точки -100 предлагаме критериите  по  

подмярката  да се допълнят  с три нови критерии  , както следва: 
 
- „За проекти на кандидати, които не са кандидатствали и получили  финансова  

помощ по  мерки 311 и 312 към СМР на „МИГ СРЕДЕЦ“ през  програмен 
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период 20107-2013 год.-10 точки.“ 

 

- „Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на 
кандидатстване-10 точки.“ 

 

- „Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни 
форми на туризъм, както и съоръжения за спорт  и отдих -10 точки“. 
 

  „Предлагаме критирий „Проекти на жени и/или млади хора и/или хора в 
неравностойно положение и/или роми– 10 точки“ да се поясни  и промени  

както следва: 
„Проекти  представени от кандидати, собственик /ЕТ/ и /или управляващ/ и/ или 
представляващ/  ЮЛ  са на жени и/или на млади хора и/или  на хора в неравностойно 
положение и/или на  роми– 10 точки“. 
    

 В частта на мярката “Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест“ е 
допусната техническа грешка -не е отразен минималния брой точки  за преминаване 
прага за класация на постъпилите проектни предложения. 
 
Предлагаме  в частта на мярката “Критерии за оценка на проектите и тяхната 

тежест“  да се добави текста:  
„Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получат минимален брой 
20 точки“. 

 

2.3. В подмярка  7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

В частта на мярката “Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест“ 

 

 Предлагаме критерий  “Проекти с обществена значимост и културна насоченост 
- 20 точки“ да се допълни както следва: 

„Проекти с обществена значимост и културна насоченост, както и  проекти водещи до 
подобряване качеството на живот в населените места-20 точки“ 

Допълването на критерия е с цел да се постигне съответствие с   ОЦ 2. Устойчиво 
развитие, подобряване на инвестиционния интерес, средата и качеството на живот в 
територията и Приоритет 2.2 Подобряване на качеството на живот в населените места, 
на условията за социален и духовен живот, опазване и утвърждаване на местната 
идентичност от СВОМР. 

 

 Критерий „Над  40 %   от населението ползващо създадената или подобрена 
услуга – 10 точки“ да отпадне, поради трудна измеримост и доказуемост  процентното 
изпълнение на    критерия. 
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Предлагаме  горепосочения критерий да се замени с: 
 

„Дейностите по проекта се осъществяват в: 
-общинския център -5 точки; 
-в селата  от обхвата на територията -10 точки;“ 
 
2.4.В подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“. 

 
В частта на мярката “Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест“ 

 

Предлагаме критерия „Над 50 %   от населението възползващо се от инвестицията  – 15 
точки“ да отпадне поради трудна измеримост и доказуемост  процентното изпълнение 
на    критерия“ и се замени с: 

„Проекти изпълнявани  в: 
- гр. Средец-5 точки,  в останалите населени места -15 точки.“ 
 
2.5. За всички подмерки от ПРСР 2014-2020 г. в СВОМР 

в частта “Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест“ 

 

- ДА СЕ ДОБАВИ, като последен абзац текста: 

 “В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни 
оценки, т.е. равен брой точки, класацията се извършва в низходящ ред, по реда на 
подаването  на проектните  предложения“. 

Промяната я предлагаме, поради това, че в СВОМР на „МИГ СРЕДЕЦ“ и приложимата 
нормативна уредба не е уреден  казуса за класация  в „случай, че две или повече 
проектни предложения по конкретната процедура са с еднаква тежест- равен брой 
точки“.  

3. В подточка  8.4  „Описание на системата за мониторинг и оценка“  от СВОМР. 

Във връзка с  промяната на приложимата нормативна уредба, която налага  промяна на 
СВОМР, /за което  е необходимо технологично време/, а всичко това  води до забавяне  
на приеми по мерките  от ПРСР 2014-2020 г.,сключване на договори и в крайна сметка  
забавяне изпълнението на СВОМР,  предлагаме   да се промени  срока за извършване на 
междинната оценка на Стратегията. 

В изречението - „Междинната  оценка следва да бъде изготвена до края на 2018 г, като 
докладът ще предостави информация за това дали е постигнат напредък към постигане 
на целите на Стратегията, както и дали ресурсите са били изразходвани ефикасно“-
думите „до края на 2018 г.“ да се заменят с „до края на 2019 г.“. 
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Г-н Найденов прикани  членовете на ОС  да вземат отношение по  представената 
информация за промяна на Стратегията. 

Стоян Маджаров- не съм съгласен по подмярка 6.4.“Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от СВОМР  да се включи, критерий „За проекти на 
кандидати, които не са кандидатствали и получили  финансова  помощ по  мерки 311 и 
312 към СМР на „МИГ СРЕДЕЦ“ през  програмен период 20107-2013 год.-10 точки.“     
В програмен период 2007-2013 год. по посочените мерки имаше достатъчен финансов 
ресурс, нямаше отхвърлени проекти и желаещите бенефициенти имаха възможност да 
кандидатстват.  
Никола Сачанов- Предлагам компромисен вариант , критерия да се приеме, но да му се 
определи по-малка тежест от 5 точки, а  с останалите 5 точки да  се увеличи тежестта на 
критерий  „Проекти свързани с производствена дейност – 20 точки“. 

 

Председателят на събранието  подложи на гласуване двете предложения: 
1.Предложението на г-н Маджаров  - „Критерий: „За проекти на кандидати, които 

не са кандидатствали и получили  финансова  помощ по  мерки 311 и 312 към СМР на 
„МИГ СРЕДЕЦ“ през  програмен период 20107-2013 год.-10 точки.“ да отпадне от 
предложението, като нов критерий по М 6.4. от Стратегията“ . 

Предложението не бе прието  с 20 гласа „против“, 1 глас „за“  и 1 глас 

„въздържал се“. 

2.Предложението на г-н Сачанов- „Критерий: „За проекти на кандидати, които не са 
кандидатствали и получили  финансова  помощ по  мерки 311 и 312 към СМР на „МИГ 
СРЕДЕЦ“ през  програмен период 20107-2013 год.-10 точки.“   да се включи в  
Стратегията  с тежест от 5 точки , с остатъка от 5 точки да се увеличи тежестта на 
критерии „Проекти свързани с производствена дейност – 20 точки““; 

Предложението бе прието с 20 гласа“за“, 1 глас“против“ и 1 глас „въздържал се“. 

По представеното  предложение за промени на СВОМР не постъпиха повече въпроси, 
мнения и коментари.  

Г-н Найденов предложи  преди да се премине  към гласуване да се реши- всяка промяна 
да се гласува поотделно или всички предложени промени да се гласуват анблок. 

Д-р Г.Георгиев- предложи  гласуването на направеното предложение за  промени на 
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите  местно развитие 
№ РД 50-192/29.11.2016 г.в частта СВОМР на „МИГ СРЕДЕЦ“ ведно с приетите  
промени в критериите на подмярка  6.4. да се гласуват  анблок. 

Предложението  на  г-н Георгиев бе прието с 22 гласа «За». 

Председателят на събранието  прикани  членовете на  ОС  за гласуване  анблок на 
Предложението  за  промени на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 
общностите  местно развитие № РД 50-192/29.11.2016 г.в частта СВОМР на „МИГ 
СРЕДЕЦ“, ведно с приетата  промяна в критериите на подмярка  6.4.  от предложението 
за промени на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите  
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местно развитие № РД 50-192/29.11.2016 г.в частта СВОМР на „МИГ СРЕДЕЦ“ - 

Решение №25. 

 

Общото събрание с 22 гласа „За” 
 

 

 

РЕШИ: 

 

1.Колективния върховен орган /ОС/ одобрява предложението  за промени на 
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите  местно развитие 
№ РД 50-192/29.11.2016 г. в частта СВОМР на „МИГ СРЕДЕЦ“; 
 
2.Председателят на УС, г-н Димо Найденов да  предприеме необходимите  последващи 
действия за извършване промените на Споразумение за изпълнение на Стратегия за 
водено от общностите  местно развитие № РД 50-192/29.11.2016 г. в частта СВОМР на 
„МИГ СРЕДЕЦ“; 
 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Колективния върховен орган /ОС/ бе 
закрито. 
 
 

   Председател:/п/ 

    /Димо Найденов/ 

 

   Протоколист:/п/  
       /Кета  Кънева / 

 
 


