
. РАзвитие НА-. СЕАСКИТЕРАИОНИ

ПРОТОКОЛ Ле КУО-16-2019 /24.01.2019 г.

от заседание на Колективния управителен орган на
Сдружение „МИГДряново - Трявна - в сърцето на Балкана”

Днес, 24.01.2010, г., от 17.00 ч., в офиса на МИГ "Дряново Трявна в сърцето на Балкана" в
гр. Дряново, ул. „Шипка“ Мз 172, се състоя шестнадесетото заседание на КУО на МИГ
„Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, за дейности но ВОМР. при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на Оценителен доклад по проведена процедура по ПРСР, мярка 4.1, Ме

ВООбКВМРОО1-19.115.
2. Одобряване на Оценителен доклад по проведена процедура по ПРСР, мярка 7.2, Мз
ВСОбКВМР001-19.1 17.
3. Одобряванс на Оцснитслсн доклад по проведена процедура по ОПИК. мярка 2.2. Мз
В616РРОР002-2.03 1 .

4. Приемане на промени в Индикативния график за 2019 година.
5. Приемане на Годишен доклад за извършените дейности по подмярка [9.4 "Текущи разходи
и популяризиране на СВОМР" на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана".
6. Приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на
МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана".
”7 ,! [аванс съгласие за откриване на Кредитна линия към Българска Банка за развитие, МФП
"Джобс".

В Заседанието участие взеха следните Членове на КУО:

инж. Мирослав Семов
Манол Манолов
Виолста Коева
Николай Енчев
Елена Златева
Тодор Тотев

На заседанието присъстваха без право на глас:
Десисшнш Членска 1*1-;1и..|шшелен директор на МИГ
ДаниелаМутова-Петкова - Експерт СВОМР в МИГ
ИлиянаПопова - Експерт СВОМР в МИГ
Елица Великова - Технически изпълнител в МИГ

За протоколчик на заседанието беше избрана Виолета Коева.
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Заседанието започна в обявения час. Заседанието е редовно е регистриран Кворум от 6 члена.

По “131. от Дневния ред, а именно" Одобряване на Оценителен доклад по проведена
процедура по ПРСР, мярка 4.1, Мз ВСОбКВМР001-19.1 15 „Подкрепа за инвестиции в
земеделски стопанства“ - докладва: Илияна Попова, Председател на КППП.

Оценката е извършена в периода 10 1? 2018 - 17 01 2019 г от КППП, назначена със Чапопед
Ме РД-01-024 / 05.12.2018г. на председателя на КУО.

Оценката протече на два етапа: Оценка на административното съответствие и допустимост и
Техническа и финансова оценка. Изготвен е Оцени-телец доклад, съгласно разпоредбите на
Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към стратегията за
ВОМР по чл. 41, ал. 2 от ПМС 161/2016г. в срок до 5 работни дни от приключване работата на
КППП.

Съгласно разпоредбитс на Минималните изисквания към реда за оценка на проектни
предложения към стратегията за ВОМР по чл. 41, ал. 2 от ПМС 161/2016г. в срок до 5 работни
дни от приключване работата на КППП КУО на МИГ ОДОБРЯВА Оценителпия доклад.

Оценителният доклад по Оценителна сесия ВСОбКВМР001-19.115 - 81, по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ М.» ВООбКВМРОО1п19.115 за мярка 4.1
„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ е предоставен на членовете на КУО за
подробно запознаване с неговото съдържание в едно с всички приложения към него.

Няма ДИСКУСИЯПО така предоставената информация.

Въз основа на представената информация, КУО взе следното:

РЕШЕНИЕ Л21/КУ0-16-2019 /24.01.2019 г.

ОДОБРЯВА Оценителен доклад от проведена процедура по оценка за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ Ма ВООбКВМР001-19.115, мярка 4.1, „Подкрепа за
инвестиции в земеделски стопанства“,

Гласуване: кворум - 6 -ЗА: 6 гласа -ПРОТИВ: 0 гласа -ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

По т.2. от Дневния ред, а именно- Одобряване на Оценителен доклад по проведена
процедура по ПРСР, Мз ВСОбКВМРОО1-19.117, мярка 7.2, „Подкрепа за инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ - докладва: Даниела Петкова, Председател на КППП.

Оценката е извършена в периода 10.12.2018 - 18.01.2019 г. от КППП, назначена със Заповед
Ле РД-01-О25 / 05.12.2018г. на Виолета Коева - член на КУО на МИГ /с правомощия за
издаване на заповед за назначаване на комисия, съгласно Решение М91-КУО-13-
2018/14.1 1.2018 г.на КУО.

ОЦзНКдТЗ, протече на два етапа: Оценка на аДМИНИСТРЗЗГИВНОТОсъответствие И ДОПУСТИМОСТИ
техническа И финансова оценка. Изготвен е ОЦбНИТВЛСН доклад, съгласно разпоредбите на
минималните изисквания КЪМ реда за оценка на ПРОЕКТНИ предложения КЪМ стратегията за
ВОМРпо чл. 41, ал. 2 от ПМС 161/201 бг. в срок до 5 работни дни от приключване работата на
КППП.



Съгласно разпоредбите на Минималните изисквания към реда за оценка на проектни
предложения към стратегията за ВОМР по чл. 41 , ал. 2 от ПМС 161/20 1 бг. в срок до 5 работни
дни от приключване работата на КППП КУО на МИГ ОДОБРЯВА Оцснитслния доклад.

Оценителният доклад по Оценителна сесия ВСОбКВМРОО1-19.117 - 31, по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Ме ВСЮбКВМР001-19.117, мярка 7.2,
„Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ е предоставен на членовете на КУО за подробно
запознаване с неговото съдържание в едно с всички приложения към него.

няма ДИСКУСИЯ [10 така ПРЕДОСТНВЗНЗТНинформация.

Г-н Мирослав Семов като Председател на КУО на МИГ е същевременно и Кмет на Община
Дряново, която е кандидат с проект по процедурата . По тази причина инж. Мирослав Семов
си дава „отвод“ от настоящото гласуване. (във връзка с несъздаване на условия за конфликт
на интереси). Приложено заявление за самоотв0д към протокола.

1" 11 Манол Манолов като Зам. председател на КУО на МИГ е същевременно и представляващ
НЧ „Съединение „„ 1933“ „. с. Кисийците, което е кандидат с проект по процедурата. По тази
причина г-н Манол Манолов си дава „отвод“ от настоящото гласуване (във връзка с
несъздаване на условия за конфликт на интереси). Приложено заявление за самоотвод към
протокола.

Гласуването продължава с 4 члена на КУО на МИГ.

Въз основа на представената информация, КУО взе следното:

РЕТПЕНИЕ Л92/КУОи16-2019/24.01.2019 г.

ОДОБРЯВА Оценителен доклад от проведена процедура по оценка за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ Ма ВСОбКВМРОО1-19.117, мярка 7.2, „Подкрепа за
инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ и дава правомощия на г-н Тодор Тотев - член на КУО на МИГ
„Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ да подпише Оцепителеп дюклад по процедура по
оценка за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Ме ВООбКВМРОО1-19.117, мярка
7.2, „Подкрепа за инвестиции в създаването, шиюбряването или раштиряването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“.

Гласуване: кворум - 4 - ЗА: 4 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа.

По т.3. от Дневния ред, а именно- Одобряване на Оценителен доклад по проведена
процедура по ОПИК, мярка 2.2, Мз БСП бКРОР002-2.031 МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето
на Балкана“ „„ „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ
„Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ - докладва: Даниела Петкова, Председател на
КППП.

Оценката е извършена в периода 10.12.2018 - 17.01.2019 г. от КППП, назначена със Заповед
Ме РД-01-023 / 03.12.2018г. на председателя на КУО.

Оценката протече на два етапа: Оценка на административното съответствие и допустимост и
Техническа и финансова оценка. Изготвен е Оценителен доклад, съгласно разпоредбите на
Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към стратегията за
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ВОМР по чл. 41, ал. 2 от ПМС 161/2016г. в срок до 5 работни дни от приключване работата на
КППП.

Съгласно разпоредбите на Минималните изисквания към реда за оценка на проектни
предложения към стратегията за ВОМР по чл. 41 , ал. 2 от ПМС 161/2О1бг. в срок до 5 работни
Дни от приключване работата на КППП КУО на МИГ ОДОБРЯВА Оценителния доклад.

Оценителният доклад по Оценителна сесия В616КРОР002-2.031 - 81, по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ да ВО16КРОРОО2-2.ОЗ1 МИГ „Дряново -
Трявна - в сърцето на Балкана“ - „Подобряване производствения капацитет в МСП на
територията на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ е предоставен на членовете
на КУО за подробно запознаване с неговото съдържание в едно с всички приложения към него.

Няма дискусия по така предоставената информация.

Въз основа на представената информация, КУО взе следното:

РЕШЕНИЕ М.!З/КУО-16-2019 /24.01.2019 г.

ОДОБРЯВА Оценителен доклад от проведена процедура по оценка за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ Ме В616КРОР002-2.031 МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето
на Балкана“ - „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ
„Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“.
Гласуване: кворум „ 6 -ЗА: 6 гласа -ПРОТИВ: 0 гласа -ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа.

По т.4 от Дневния ред, а именно „Приемане на промени в Илдикативния график за 2019
година.“ докладва г-жа Десислава Заевска.
Във връзка със забавяне и удължаване на сроковете за подготовка, обществено обсъждане и
съгласуване на процедурите по прием на проектни предложения към мерки по Стратегията за
ВОМР, е необходимо да бъдат извършени следните промени в Индикативен график за прием
по мерки от СВОМР за 2019 г. на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“:

- Предвиденият прием по мярка ПРСР, 7 ”Ч „Инвестиции на публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ да бъде променен от месец
януари ?019 на месец юли ?010 г
Предвиденият прием по мярка 01ЮС 109 „Подобряване на природозащитното
състояние на видовете от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ да бъде променен
от месец февруари 2019 на месеци март-май 2019 г.

- Приемът Мярка ПРСР 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на нсземеделеки дейности“ да
бъде обявен за целия одобрен бюджет по мярката в СВОМР, в размер на 873 425,00
лева.

След проведени разисквания, КУО взе следното:

РЕШЕНИЕ Ке4/КУО-16-2019 /24.01.2019 г.

Приема промени в Индикативен график за прием по мерки от СВОМР за 2019 г. на МИГ
„Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, Приложен към настоящия протокол.

Гласуване: кворум - 6 -ЗА: 6 гласа ПРОТИВ: 0 гласа -ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа.



По т.5 от Дневния ред, а именно „Приемане на Годишен доклад за извършените дейности по
подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на СВОМР" на МИГ "Дряново - Трявна - в
сърцето на Балкана“ докладва г-жа Десислава Заевска.
На членовете на КУО е представен подробен Годишен доклад за извършените дейности по
подмярка 19.4, изготвен във връзка чл.16, ал.1 и чл.29, ал.1 от НаредбаМЕ от 22.01.2016 г. за
прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от
общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Докладът се подава
заедно със Заявка за плащане за 2018 г. в ДФЗ-РА, в срок до 30 януари 2019 г. и вМЗХГ в срок
до 31.01.2019 г.

Въз основа на представената информация, КУО взе следното:

РЕШЕНИЕ ЛеБ/КУО-16-2019 04.01.2019 г.

Приема Годишен доклад за 2018 г. за извършените дейности по нодмярка 19.4 "Текущи
разходи и гюнулярнзнрансна СВОМР" на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Бшнсана“.

Гласуване: кворум - 6 -ЗА: 6 гласа -ПРОТИВ: 0 гласа -ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа.

По т.6 от Дневния ред, а именно „Приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на
СВОМР по подмярка 192 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие““ на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ докладва г-
)каДесислава Заевска.
На членовете на КУО е представен подробен Годишен доклад за отчитане изпълнението на
СВОМР, изготвен във връзка чл.62, т.15 от Наредба М922 от 14.12.2015 г. за прилагане на
подмярка 19.2 "“Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите
местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Докладът се представя в МЗХГ в срок
до 15.02.2019 г.

ВЪз основи на представи-штаинформация, КУО взе следното:

РЕЕПЕНИЕ Кеб/КУ04 6-2019 /24.01.2019 г.

Приема Годишен доклад за 2018 г. за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на
МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“.

Гласуване: кворум - 6 „ЗА: 6 гласа -ПРОТИВ: 0 гласа -ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа.

По т.7 от Дневния ред, а именно „Даване съгласие за откриване на Кредитна линия към
Българска Банка за развитие, МФП “Джобс" докладва г-жа Десислава Заевска.
Проблемът с финансирането на дейността на МИГ стои на дневен ред пред всички сродни
организации, тъй като механизмите в законодателството и сроковете в него са за
възстановяване на направени вече разходи от Бюджета по 19.4 и са категорични. За
обезпечаване на издръжката по дейността е необходимо да има средства, с които да се
разплащат дейностите и след това да ни се възстановяват реално направените разходи. А
такива средства не съществуват.



Получено е предложение от ББР, МФП „Джобс“ за откриване на кредитна линия в размер до
300 000 лв. с цел за оборотни средства, при 6% лихвен процент +3м. Юробор, такси: 0,5%
годишно за срок от 12 месеца, при вписване на специален залог бъдещите вземания от ДФ -
РА, съгласно подписаното споразумение и Заповедите на Ръководителя на УС на ПРСР за
общият одобрен размер на Бюджета в рамките на действие на СВОМР, одобрения бюджет за
2019 г.

Въз основа на представената информация и след обсъждания, КУО взе следното решение:

РЕШЕНИЕМ7/КУО-16-2019 /24.01.2019 г.

Да се представи допълнителна информация във връзка с кредитната линия на КУО.

Гласуване: кворум - 6 -ЗА: 6 гласа -ПРОТИВ: 0 гласа -ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа.

Поради изчерпване на дневния ред на заседанието на Колективния управителен орган на
сдружение С НССТОПЗНСКЗ. цел за ОСЪЩССТВЯВЗНС на обществено полезна ДСЙНОСТ „МССТНЗ
инициативна група Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ бе закрито от председателя в
19.10 часа.

Участници в Заседанието:

Име, презиме и фамилия Длъжност

инж. Мирослав Семов председател на КУО

Манол Манолов Зам. председател на КУО

Виолета Коева член на КУО

Николай Енчев член на КУО

Елена Златева член на КУО

Тодор Тотев член на КУО

Протоколиращ: .. Председател КУО:

иолета Коева/ /инж. Мирослав С
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НА миг „дряново- ТРЯВНА “

- в сърцето НА БАЛКАНА“

дряново

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА САМООТВОД
по чл.18, ал.3 от НАРЕДБА за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за

установяване конфликтна интереси, приета с ПМС Ме 209 от 26.09.2018 г., Обн., ДВ, бр. 81 от 2.1О.2О18 г.,

....................................................................................

- ПредседатеЛ/ЗЩШШШ
/ненужното се зачертава/

на КУО на МИГ „дряново- Трявна - в сьрцею на Балкана“

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КУО,

Съгласно чл.17, ал.1 и като лице по смисъла на чл.1, ал.2, т.2 от горепосочената
Наредба, се обръщам към Вас със заявление за самоотвод в качеството ми на
Председател/Зам.председател/Член на КУО на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на
Балкана“ при вземане на решение на КУО за одобряване на Оценителен доклад по
процедура Ме ВООБНОМР001-19.117 по мярка 7.2. "Подкрепа за инвестиции в

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура"2018 , тъй като е налице частен интерес.

Съображенията ми в подкрепа на искането са следните: Представляваната от
мен институция/организация е кандидатствала с проект по посочената процедура.

/
!,

С УВАЖЕНИЕ: //
у
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Ю - ТРЯВНА
БАЛКАНА“

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА САМООТВОД
ЦБА за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за
на интереси, приета с ПМС Ме 209 от 26.09.2018 г., Обн., ДВ, бр. 81 от 2.10.2018 г.,

/, ,” ”
„

,А [(да/09 1/„Д6Ги/ажаб/

- Председахел/Замлредседател/Член
/ненужното се зачертава/

) на МИГ „Дряново - Трявна - в сьрцето на Балкана“

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КУО,

17, ал.1 и като лице по смисъла на чл.1, ал.2, т.2 от горепосочената
дам към Вас със заявление за самоотвод в качеството ми на
)едседател/Член на КУО на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на
ане на решение на КУО за одобряване на Оценителен доклад по
)6КОМР001-19.117 по мярка 7.2. ""Подкрепа за инвестиции в

ряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
15! тъй щати в цапмно иягтоц мцтдпог



ЕВРОПЕИСКИСЪЮЗ

си. ,(
УТВЪРДИЛ: 53 024
/Мирослав Се
Председател на У/Ф/да%

=Х
РАзвитьЕ нА

СЕАСКИТЕ чисти

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМИ ПО МЕРКИ
ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕМЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА СНЦ „МИГ „ДРЯНОВО- ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА” ЗА 2019 ГОДИНА

Бюджет по Януари Февруари Март Април Май Юни 10ли Август Септем- - Декември
МЯРКА процедурата 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 ври 2019 окт" ноември 2019

ври 2019 2019

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Мярка 1.1 „Професионално 25 275,00
обучение и придобиване на Т Х
умения“ ?

Мярка 4.1 „Инвестиции в ПР" Наличие
“ на остатьчен

земеделски стопанства финансов Х
ресурс

Мярка 6.4.1 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски 873 425,00 Х Х
дейности“
Мярка 7.2 „Инвестиции в ”Р" Наличие

6 на остатъчен Хсъздаването, подо ряването финиш
или разширяването на всич- ресурс
ки видове малка по мащаби
инфраструктура““

Мярка 7.5 „Инвестиции за
публично ползване в инф-
раструктура за отдих, ту- 300 000,00 Х
ристическа инфраструкту-
рабб



Опе атпвна програма "Иновации и копкурентоспособност"2014 - 2020 г.
Мярка 2.2 "Подобряване
производствения капацитет
в МСП на територията на
МИГ "Дряново-Трявна - в
сърцето на Балкана"

При наличие
на остатъчен

финансов
ресурс

Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.
Мярка 109 „Подобряване на
прирсдозащитнсто състояч
ние на видове от мрежата
Натура 2000 чрез подхода
ВОМР“

447 202,48 ?!Х Х

Оперативна програма "Наука и образованиеза интелигентенрастеж” 2014 - 2020 г.
Мярка 1 „Образователна
интеграция на децата и
учениците от етническите
малцинства в общините
Дряново и Трявна“

520 000.С0 Х Х

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.
Мярка 1 „Ново работно
място на територията на
общштите Дряново и
Трявна“

400 000.С”0 Х Х

Мярка 2 „Добри и безо-
пасни условия на труд за
работещите на територии
ята на общините Дряново
в Трявна“

400 000.С-О

Мярка 3 „Социално-
икономическа интеграция
на уязвими групи на те-
риторията на общините
Дряново и Трявна“

286 408.С10

Мярка 4 „Развитие на соци-
ална икономика на терито-
рията на общините Дряново
и Трявна“

400 000,С|0


