
ПРОТОКОЛ Х!!4

Днес 03.08.2017г. от 15.00 часа в офиса на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" се
проведе заседание на Управителе;tъов:~ Присъстват следните членове на УС:

Неделка Фингарова rifU7·····. .
Стоянка върл,коват'" ~/ .

Гинка Томева f1 ..
Поради неотложн а заседанието на УС не присъстваха:

Галина Матанов

Мариана Попова. . . .. . .

В този състав заседанието се провежда на основание чл. 36, ал.4 от Устава на МИГ
"Управителния съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание
(неприсъствено), ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и
възражения за това от всички членове на УС".

Заседанието протече при следният дневен ред:

1. Обсъждане на ИГРП на МИГ за 2018 г.

2. Вземане на решение на свикване на общо събрание.

3. Приемане на правила за предоставяне на минимални помощи.

4. Разни.

По първа точка от Дневния ред Изпълнителния директор на МИГ г-н Лучко Македонски
запозна членовете на УС с моментното състояние на МИГ "ПСЛ", че е в процес на
съгласуване на Насоките за кандидатстване по ОПИК и ОПРЧР. В края на септември ще
бъде отворена мярка 2.2 по ОПИК "Подобряване на производствения капацитет в МСП" и
мярка 1.6 от ОПРЧР "Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия
живот за всички възрастови групи", а през октомври - ноември мярка 7.2 "Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби
инфраструктури. При необходимост ще бъдат удължени сроковете за прием.

Предоставяме на Вашето внимание изготвения проект на ИГРП 2018 г. Все още не е ясен
режима на държавни помощи. Сроковете за прием на проекти са 30 дни. При настъпили



промени в първоначално съгласувания ИГРП - срока на прием се удължава до 120 дни.
Поради това е важно да преценим как да разпределим приемите в годината. Подаването на
проектни предложения, както и процесът по оценка от МИГ се провежда в системата ИСУН
2020. Проектни предложения се подават в срока, посочен в поканата. Оценяват се само
проектните предложения, подадени с квалифициран електронен подпис чрез системата
ИСУН 2020. Работната програма е качена на сайта на МИГ за обществено обсъждане. До 20
август е срока за приемане на предложения. След този срок в едно с направените
предложения, годишната програма трябва да се разгледа и от Общото събрание на МИГ. Г
жа Матанова изрази становище, чрез електронно съобщение - мярка 7.2 да бъде предвидена
по - напред във времето.

С така направеното предложение, членовете на УС приеха изготвения проект на ИГРП за
2018 г.

По втора точка от Дневния ред Лучко Македонски информира членовете на Управителния
съвет, че поради настъпили изменения в ОПРЧР - отпадат специфична цел 2 и 3, както се
променя и част от целевата група, към която мярката е адресирана, отпадат някои допустими
дейности, отпадат някои критерии, отпадат индикатори и Т.Н. Подробно описание на
измененията е предоставено на членовете на УС и е неразделна част от протокола.

Друга промяна е, че нормативно се променя интензитета на помощта по мярка 21 от
СВОМР- освен за публичните лица, процента на финансиране и за на НПО и читалища става
100%.

С цел съобразяване на СВОМР с настъпилите промени в Наредба N2221l4.12.2015r. и
Условията за кандидатстване и изпълнение на проекти по ОПРЧР и констатирано наличие на
очевадни грешки се налага промяна в СВОМР на МИГ. Право да изменя СВОМР има
Колективния Върховен орган на МИГ в тази връзка е нужно да се вземе решение да се свика
заседание на Общото събрание.

Н. Фингарова предлага Общото събрание да се събере на 22 август 2017 г. от 14.00 часа.

Членовете на УС на МИГ приеха предложението и взеха решение да се свика Общо събрание
на МИГ на 22 август 2017 г. /вторник/ от 14.00часа, при липса на кворум заседанието се
провежда от 15.00 часа, независимо от броя на присъстващите, при следния дневен ред:

1.Промени в Стратегията за ВОМР на МИГ «Общини Панагюрище, Стрелча. Лесичово»;

2. Разни.

По трета точка от Дневния ред: Л. Македонски запозна членовете на УС с предвидените
правила по предоставяне и администриране на държавни помощи и отговорностите на МИГ
и процедурите свързани с прилагането на правилата за държавни помощи.



По четвърта точка от Дневния ред: Лучко Македонски информира членовете на УС, че
тази година МЗХГ организира 10 г. ЛИДЕР в България. Предвижда се международна
конференция, която да бъде разделена на три групи по интереси. Всеки участник ще заявява
предварително, в коя група ще участва. Групите са следните:

Група "Местни храни" с домакин МИГ "Троян - Априлци";

Група "Иновации" - МИГ "Ябланица - Правец";

и Група "Туризъм" - МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово".

Очаква се нашата група да се приеме с най - голям интерес и най - много участници. Ще
бъде нужна организация и се надявам на вашето съдействие и подкрепа.

Членовете на УС изразиха съпричастност към предстоящите събития.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 16.10часа.

ПРОТОКОЛЧИК: ..•.~ .

п. Стефанова


