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ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО  ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ 

-РЕДОВНО СВИКАНО 

№01/29.01.2018г. 

 
Днес, 29 януари 2018г. в град Лясковец се състави настоящия Протокол от провеждане на Общо 

събрание на МИГ»Лясковец-Стражица» със следните параметри: 

 

 

 дата: 29 януари 2018г., понеделник 

 начален час: 15.00ч. 

 място: заседателна зала в Община Лясковец  

 Дневен ред: 

 

Точка от Дневния ред: Докладва: 

1. Регистрация на участниците в Общото събрание и проверка на 

Кворум. Избор на Председател и секретар на ОС. 

УС на МИГ 

2. Обсъждане и приемане на Годишен Отчет  за дейността на МИГ за 

2017г.; 

УС на МИГ 

3. Обсъждане и приемане на Годишен План  за дейността на МИГ за 

2018г.; 

УС  на МИГ 

4. Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Годишен 

финансов планов на МИГ за 2018г. 

УС на МИГ 

5. Обсъждане и приемане на Годишна Програма за изпълнение на 

Стратегия за ВОМР за 2018г. по дейности; 

УС на МИГ 

6. Обсъждане и приемане на Годишен План за информационни и 

консултационни дейности за 2018г. 

Екип на МИГ 

7. Обсъждане и вземане на Решение за Искане на промяна в Стратегия 

за ВОМР. 

Екип на МИГ 

8. Приемане на Комуникационен план за информиране и публичност 

на Стратегията за 2018г. 

УС на МИГ 

9. Приемане  на Процедура за ефективна счетоводна политика на МИГ 

за 2018г. 

УС на МИГ 

10. Приемане  на Процедура и правила за документооборота и 

съхранението на информация на МИГ за 2018г. 

УС на МИГ 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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11. Приемане на Годишен доклад за 2017г. за извършените дейности по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

ВОМР“ на МИГ “Лясковец-Стражица“. 

Екип на МИГ 

12. Събиране на членски внос; КС на МИГ 

13. Други.  
 

 
По т.1 от Дневния ред: 

Общото събрание стартира с регистрация и проверка на Кворум, който към 15.15ч. се състои от 15  

члена. 

 

Съгласно Устава на сдружението при липса на Кворум, събранието се провежда с 1 ч. отлагане. 

 

В 16.15ч. работата на Общото събрание стартира с регистриран Кворум от 15 члена. 

 

За Председател на ОС е предложена и избрана Г-жа Красимира Желязкова-Член на УС  на МИГ. 

За секретар на днешното събрание е избрана Мариела Терзиева, член на УС, който секретар води 

настоящия протокол. 

 

На всички участници в Общото събрание на МИГ са предоставени материали по Дневния ред на 

хартия както следва:  

 

- Годишен Отчет  за дейността на МИГ за 2017г.; 

- Годишен План  за дейността на МИГ за 2018г.; 

- Годишен финансов планов на МИГ за 2018г. 

- Годишна Програма за изпълнение на Стратегия за ВОМР за 2018г. по дейности; 

- Обсъждане и приемане на Годишен План за информационни и консултационни дейности за 

2018г. 

- Искане на промяна в Стратегия за ВОМР. 

- Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията за 2018г. 

- Процедура за ефективна счетоводна политика на МИГ за 2018г. 

- Процедура и правила за документооборота и съхранението на информация на МИГ за 

2018г. 

- Годишен доклад за 2017г. за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ “Лясковец-Стражица“. 

 

МИГ е осигурил презентационна техника, с която да представя за обсъждане материалите по 

всяка точка от Дневния ред на мултимедиен екран в залата.  

 

По т.2 от Дневния ред: 

- Обсъждане и приемане на Годишен Отчет  за дейността на МИГ за 2017г. 

По тази точка докладва д-р Ивелина Гецова, председател на УС. 

 

През 2017г. Сдружение „МИГ-Лясковец-Стражица“ е реализирало следните планирани дейности: 

 

СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица“ изпълнява сключено Споразумение за изпълнение на Стратегия 

за ВОМР № РД50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 
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рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 

г., Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ – Лясковец – Стражица” на 

МЗХ. 

 

СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица“ изпълнява дейности връзка със Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 

г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегия за местно развитие на територията на 

общините Лясковец и Стражица, по 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 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. 

 

1.Реализирани дейности по 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 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.: 

 

 За прилагане на одобрената Стратегия за ВОМР, МИГ организира нейното изпълнение при 

спазване на нормативните изисквания и договорните си задължения към финансиращите 

институции. В тази връзка бяха одобрени следните приложими  вътрешно-нормативни 

документи: 

- Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията; 

- Годишни планове за отваряне на прием по мерките от Стратегията; 

- Процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ. 

- Местната инициативна група разработва недискриминационна и прозрачна процедура и 

обективни критерии за подбор на проекти към стратегията за ВОМР. 

- Годишни планове за дейността на МИГ; 

- Годишни финансови планове на МИГ; 

- Вътрешни правила за контрол и предотвратяването изпиране на пари; 

- Правилник за вътрешния трудов ред; 

- Процедурни правила за подбор и назначаване на персонала; 

- Система за предварителен контрол при поемане на финансови задължения; 

- Процедура за ефективна счетоводна политика на МИГ; 

- Процедура за инвентаризация на МИГ; 

- Процедура и правила за документооборота и съхранението на информация на МИГ; 

- Вътрешни правила  за работа на изпълнителния екип и взаимодействието му с УС, КС и ОС 

МИГ; 

- Правилник за дейността на УС на МИГ; 

- Правилник за дейността на КС на МИГ; 

- Процедура  за наблюдение и оценка на напредъка на стратегията; 

- Годишен План за информационни и консултационни дейности. 

 

 Във връзка с управление на стратегията на трудови договори е назначен екип на МИГ, в 

т.ч. изпълнителен директор,  експерт и техн.асистент. 

 

 Подготвени  и изпълнени са следните  договори за: 

-  Доставка на телекомуникационни услуги; 

-  Договор с фирма „Полипрес“ за поддръжка на страницата на МИГ; 
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- Договор за  услуга с предмет „Извършване на проучване и анализ на територията на тема 

„Форми и методи за стимулиране/включване на заинтересованите страни в прилагането на 

Стратегията за ВОМР,  Добри практики.“ с фирма  „Ниди – 2008“ ЕООД от 28.10.2017г.. 

- Договор за услуга с предмет „Публичност и информационни дейности за прилагане на 

СВОМР на територията на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – Стражица“ с  фирма 

„Авеста – Д. Иванов“ ЕООД от 05.10.2017г. 

- Договор за услуга с предмет „Организиране и провеждане на обучения на екипа, членовете 

на колективния върховен орган, както и обучения за местните лидери на територията на „МИГ - 

Лясковец - Стражица”  с  фирма „СТИК“ ЕООД от 02.10.2017г. 

- Договор за закупуване и доставка на офис техника с фирма „Комсис“ ООД от 05.10.2017г.  

- Договор за предоставяне на консултантски услуги от външен експерт с Мария Кирилова 

Илчева от 20.11.2017г. 

 

 Подготвен и изпратен за одобрение годишен доклад за отчитане изпълнението на 

Стратегията за ВОМР за 2016 г., както и годишен доклад по Мярка 19.4. 

 МИГ е изпратил за съгласуване в УО на ПРСР 2014 -2020 г., както и в УО на ОП“РЧР : 

-индикативен график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативна годишна работна 

програма/;  

- единна недискриминационна и прозрачна процедура за подбор на проекти към стратегията за 

ВОМР по ПРСР;  

- единна недискриминационна и прозрачна процедура за подбор на проекти към стратегията за 

ВОМР по ОПРЧР;  

- Изготвяне, приемане от УС и съгласуване с ДФЗ на списък с Обществените поръчки, 

свързан с изпълнението на дейностите по прилагане на СВОМР. 

- Изготвен Индикативен финансов  план за 2017г. 

- Изготвени годишни доклади и отчети; 

- Изготвен Годишен План за информационни и консултационни дейности за 2017г. 

- Приемане на план-график за дейностите по прилагане на СВОМР за 2017 г. 

- Изготвен Правилник/ред, по който се осъществява общественополезната дейност на 

Сдружение с нестопанска цел МИГ “Лясковец-Стражица”; 

- Изготвяне, приемане и публикуване на индикативен график и индикативна годишна 

програма за прием на проектни предложения по мерките на СВОМР за 2017;  

- Изготвяне, приемане и публикуване на вътрешни процедурни правила за подбор на 

експерти-оценители и помощник-оценители; 

 

 МИГ е провел два на броя конкурси: 

- Конкурс за външни експерти-оценители; 

- Конкурс за външни експерти и помощник –оценители; 

Въз основа на проведените конкурси са изготвени Списъци с одобрени външни експерти, одобрен 

от УС на МИГ. 

 

 Разработени Насоки за кандидатстване по следните мерки: 

- МИГ4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”; 

- МИГ4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на  селскостопански продукти“; 

- МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура„; 



            
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони ! 

                                                                                                                                                  

www.eufunds.bg 
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 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 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ 

Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 
"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.  

- МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и 

природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната 

местна идентичност и местната култура”; 

- МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на общините 

Лясковец и Стражица”; 

- МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”; 

 

 Съгласувани с Министерство на финансите и подготвени за прием мерки: 

 

 МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на общините 

Лясковец и Стражица”; 

 МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”; 

 МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и 

природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната 

местна идентичност и местната култура”; 

 

 Съгласувани  с  УО на ОПРЧР мерки с настоящ прием: 

 

- МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на общините 

Лясковец и Стражица”; 

- МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”; 

 

 Изпратена за становище до УО на ПРСР: 

 

МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и 

природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна 

идентичност и местната култура”; 

 

 Депозирано в УО на ПРСР  Искане за промяна на Споразумение за изпълнение на 

стратегията за ВОМР 

 

Внасяне на корекции в Стратегия за ВОМР на основание Чл. 39., т.1 , 2. и т.5, Чл.40, (1) и (2) от 

Наредба 22/14.12.2015г. 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" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

 

 Създадени потребителски профили на екипа на МИГ в ИСУН във връзка с предстоящи 

приеми на МИГ. 

 

 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното 

изпълнение: 

 

Реализиране на  услуга : „Извършване на проучване и анализ на територията на тема „Форми и 

методи за стимулиране/включване на заинтересованите страни в прилагането на Стратегията за 

ВОМР,  Добри практики.“ 

Чрез това проучване, МИГ получи необходимата информация как в бъдеще ще продължи да 

работи с местната общност и заинтересованите страни, както и да поддържа техния интерес  и 

участие/включване в прилагането на новата СВОМР/. 



            
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони ! 

                                                                                                                                                  

www.eufunds.bg 
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 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 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ 

Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 
"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.  

Извършеното проучване позволи на МИГ да направи избор относно възможностите за методи и 

форми за стимулиране/включване на заинтересованите страни в прилагането на Стратегията за 

ВОМР. 

За популяризиране, информиране и публичност: 

 

- Във връзка със сключване на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-195/29.11.2016г. е сключен Договор с вестник „Янтра прес“ 

за публикации в регионални медии; 

- Поддръжка на интернет-страница: www.mig-zaedno.eu  

- Услуга с предмет: „Публичност и информационни дейности за прилагане на СВОМР на 

територията на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – Стражица“: 

 

Продукти на услугата: Рекламен комплект, съдържащ тефтер, химикалка, календар - стенен, 

флашка – 8 GB -300 бр. Брошури: 2000 бр., Бюлетин: 200 бр. ( брой №1 за м. ноември 2017г., брой 

№2 за м. декември 2017г.), Банер: 1 бр. 

 

- Услуга с предмет: „Публичност и информационни дейности за прилагане на СВОМР на 

територията на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – Стражица“. 

 

Резултати от реализиране на услугата: 

 

a. Пътуващи лагери за социални иновации в населените места на територията на „МИГ Лясковец 

– Стражица“: 

Тема: „Социалните иновации като шанс за мултиплициране на ефекти в местното развитие 

и мотивиране на общността“. 

b. Провеждане на отворени форуми преди отваряне на прием. 

Тема: „Прием на проекти към МИГ“. 

c. Провеждане на „работилници за социални иновации” за всяка потенциална заинтересована 

страна. 

Тема: „Интерактивен форум за стимулиране на социалните иновации“. 

d. Организиране на информационни срещи (за най-малко 10 участника) 

 

- Услуга с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на екипа, членовете на 

колективния върховен орган, както и обучения за местните лидери на територията на „МИГ 

- Лясковец - Стражица”. 

 

a. Двудневно обучение на екипа и членове на КВО във връзка с прилагане на Стратегията за 

ВОМР (за не по-малко от 10 (десет) )участника на тема: „Прилагане на ВОМР и 

Многофондова стратегия за местно развитие. Роля и отговорности. Работа с местна 

общност и заинтересовани страни“. 09 и 10 декември 2017г.2017г., 

b. Двудневно обучение за местни лидери (за най-малко 20 участника) на тема: „Обществено 

включване на уязвимите групи в  прилагането на Стратегията за ВОМР.  Процес на 

подготовка, кандидатстване и изпълнение на  проекти към Стратегия за ВОМР“. 16 и 17 

декември 2017г. 

c. Двудневно обучение за местни лидери (за най-малко 20 участника) на тема: „Обществено 

включване на уязвимите групи в  прилагането на Стратегията за ВОМР.  Процес на 

http://www.mig-zaedno.eu/
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подготовка, кандидатстване и изпълнение на  проекти към Стратегия за ВОМР“. 21 и 22 

декември 2017г. 

 

Реализиран бюджет по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено 

от общностите местно развитие”: 

 

 Текущи разходи за управление на стратегията на МИГ: 36753,48 лева 

 Външни експерти за консултиране на проекти: 2261,55 лева 

 Разходи за командировки: 601,34 лева 

 Разходи за обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с 

прилагането на стратегията за местно развитие: 1219,20 лева 

 Разходи за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, икономически, 

социални и други анализи и проучвания)      Тема Форми и методи за стимулиране 

/включване на заинтересованите страни в прилагането на Стратегията за ВОМР. Добри 

практики.“: 4000,00 лева 

 Разходи за популяризиране, информиране и публичност: 20590,20 лева 

 

По така презентираната / представена информация няма въпроси, мнения и коментари!  

Председателят прикани участниците в ОС към гласуване. 

 

Във връзка с предоставената информация, Общото събрание взе следното Решение: 

 

РЕШЕНИЕ №01/ОС01/29.01.2018г. 

ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Годишен Отчет и Доклад за дейността на МИГ за 2017г.; 

ГЛАСУВАНЕ: 

-ЗА: 15 гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 15 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение е прието! 

 
По т.3 от Дневния ред:  
-Обсъждане и приемане на Годишен План  за дейността на МИГ за 2018г.; 

По тази точка докладва д-р Ивелина Гецова, председател на УС. 

 

Основните дейности на МИГ за 2018г. са следните: 

 

Изпълнение на дейности по 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 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020". 

 

- Период: 01.01.2018г.-31.12.2018г. 

- Индикативен бюджет за одобрение и финансиране на проекти на бенефициенти по мерките 

на МИГ както следва: 

 



            
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони ! 

                                                                                                                                                  

www.eufunds.bg 
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 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 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ 

Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 
"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.  

 Мерки от ПРСР, предназначени за селското стопанство и местния бизнес: 

- Мярка МИГ4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” с предвидени средства  в размер на  

600 000 лева публичен принос в Стратегията; 

- Мярка МИГ4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” с 

предвидени средства  в размер на 300 000 лева публичен принос в Стратегията; 

-Мярка МИГ 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” с предвидени средства в 

размер на 600 000 лева публичен принос в Стратегията. 

 

 Мерки от ПРСР, предназначени за публичния и нестопанския сектор: 

- Мярка МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” с предвидени средства  в размер на 800 000 лева публичен 

принос в Стратегията. 

- Мярка МИГ7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура” с предвидени средства в размер на 400 000 лева публичен принос в Стратегията. 

 

 Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на 

целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР): 

- Мярка МИГ01. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на 

културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на 

специфичната местна идентичност и местната култура” с предвидени средства в размер на 233 745 

лева публичен принос в Стратегията. 

 

 Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 

- Мярка МИГ02. „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и 

Стражица” - 400 000 лева публичен принос в Стратегията. 

- Мярка МИГ03.  „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на 

общините Лясковец и Стражица” - 186 000 лева публичен принос в Стратегията. 

 - Мярка МИГ04. „Социални иновации за активно социално включване” -500 000 лева публичен 

принос в Стратегията. 

- Мярка МИГ05. „Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в 

социални предприятия“ - 400 000 лева публичен принос в Стратегията. 

 

 

 Изпълнение на подмярка  19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие“  в размер на до 25% от одобрената сума на подмярка 19.2 

"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие". 

 Период: 01.01.2018г.-31.12.2018г. 

 Индикативен бюджет: 264775.68 лева 

 Предвидени дейности: 

- Администриране и управление на стратегията на МИГ; 

- Обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с прилагането на 

стратегията за местно развитие; 

- Обучения на местни лидери и бенефициенти; 

- Публични отношения, разходи за организиране на срещи на МИГ, разходи за работа в 

мрежа, участие на екипа и членовете на колективния върховен орган в срещи с други МИГ 

и други; 
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- Участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска мрежа за развитие 

на селските райони; 

- Мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на задълженията на МИГ 

по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013; 

- Проучвания и анализи на съответната територия (териториални, икономически, социални и 

други анализи и проучвания) - Анализ на инвестиционните характеристики на територията 

на МИГ и създаване на инвестиционен профил; 

- Популяризиране, информиране и публичност; 

- Организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери и за 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с 

подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на 

стратегията за ВОМР и прилагане на подхода. 

 

Изготвяне на проект на МИГ за междурегионално и териториално сътрудничество с МИГ от ЕС по 

Подмярка 19.3. Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни 

групи. 

 

Други дейности на МИГ: 

 

 Участие на МИГ в събития на други МИГ на територията на страната и чужбина. 

 Участие на МИГ в дейности на Асоциация “Българска национална Лидер мрежа“. 

 Търсене на възможности за допълнително привличане на средства и ресурси за разширяване 

дейността на МИГ, финансова и организационна устойчивост. 

 Участие в партньорски инициативи на други НПО в страната и чужбина. 

 Разширяване на публично-частното партньорство с нови дейности. 

 Дейности за повишаване квалификацията на екипа на МИГ, на УС и КС на МИГ, на участници 

в МИГ. 

 Приемане на нови членове и популяризиране дейността на МИГ. 

 

По така презентираната / представена информация няма въпроси, мнения и коментари!  

Председателят прикани участниците в ОС към гласуване. 

 

Във връзка с предоставената информация, Общото събрание взе следното Решение: 

 

РЕШЕНИЕ №02/ОС01/29.01.2018г. 

ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Годишен план за дейността на МИГ за 2018г.; 

ГЛАСУВАНЕ: 

-ЗА: 15 гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 15 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение е прието! 

 

По т.4. от Дневния ред: 

Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Годишен финансов планов на МИГ за 2018г. 
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Докладва Анелия Иванова-счетоводител на МИГ 

 

Финансовият план е разработен въз основа на утвърдените в Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 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 Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020" на МИГ“Лясковец-Стражица“ средства! 

-Изпълнение на дейности по 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 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020". 

 

Финансиране на дейности на бенефициенти по 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 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020". 

- Мярка МИГ4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” с предвидени средства  в размер на  

600 000 лева публичен принос в Стратегията; 

- Мярка МИГ4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” с 

предвидени средства  в размер на 300 000 лева публичен принос в Стратегията; 

- -Мярка МИГ 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” с предвидени средства 

в размер на 600 000 лева публичен принос в Стратегията. 

- Мярка МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” с предвидени средства  в размер на 800 000 лева 

публичен принос в Стратегията. 

- Мярка МИГ7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура” с предвидени средства в размер на 400 000 лева публичен принос в 

Стратегията. 

- Мярка МИГ01. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на 

културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на 

специфичната местна идентичност и местната култура” с предвидени средства в размер на 233 

745 лева публичен принос в Стратегията. 

- Мярка МИГ02. „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и 

Стражица” - 400 000 лева публичен принос в Стратегията. 

- Мярка МИГ03.  „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на 

общините Лясковец и Стражица” - 186 000 лева публичен принос в Стратегията. 

- Мярка МИГ04. „Социални иновации за активно социално включване” -500 000 лева публичен 

принос в Стратегията. 

- Мярка МИГ05. „Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места 

в социални предприятия“ - 400 000 лева публичен принос в Стратегията. 

 

Общата  индикативна сума на публичния принос за проекти на бенефициенти на МИГ за 2017г. е в 

размер на целият одобрен бюджет по Стратегията за ВОМР за всички 10 мерки на база публичен 

принос. 

 

Финансиране на дейности по подмярка  19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие“  в размер на до 25% от одобрената сума на подмярка 19.2 

"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие". 
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 Период: 01.01.2018г.-31.12.2018г. 

 Индикативен бюджет: 264775.68 лева 

 Предвидени дейности: 

- Администриране и управление на стратегията на МИГ; 

- Обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с прилагането на 

стратегията за местно развитие; 

- Обучения на местни лидери и бенефициенти; 

- Публични отношения, разходи за организиране на срещи на МИГ, разходи за работа в 

мрежа, участие на екипа и членовете на колективния върховен орган в срещи с други МИГ 

и други; 

- Участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска мрежа за развитие 

на селските райони; 

- Мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на задълженията на МИГ 

по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013; 

- Проучвания и анализи на съответната територия (териториални, икономически, социални и 

други анализи и проучвания) - Анализ на инвестиционните характеристики на територията 

на МИГ и създаване на инвестиционен профил; 

- Популяризиране, информиране и публичност; 

- Организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери и за 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с 

подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на 

стратегията за ВОМР и прилагане на подхода. 

 

По така презентираната / представена информация няма въпроси, мнения и коментари!  

Председателят прикани участниците в ОС към гласуване. 

 

Във връзка с предоставената информация, Общото събрание взе следното Решение: 

 

РЕШЕНИЕ №03/ОС01/29.01.2018г. 

ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Годишен финансов план  на МИГ за 2018г.; 

ГЛАСУВАНЕ: 

-ЗА: 15 гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 15 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение е прието! 

 

По т.5. от Дневния ред: 

Обсъждане и приемане на Годишна Програма за изпълнение на Стратегия за ВОМР за 2018г. по 

дейности. 

По точката от Дневния ред председателят на Събранието даде думата на М.Маринова, изп. 

директор на МИГ. 

 

Изпълнение на дейности по 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 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020". 
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 Период: 01.01.2018г.-31.12.2018г. 

 Общата  индикативна сума на публичния принос за проекти на бенефициенти на МИГ за 

2017г. е в размер на : 4 419 745 лева 

 

Индикативни месеци за прием: 

№ 

по 

ред 

Наименование на  процедурата  Начин на 

провеждане на 

процедурата 

съгласно чл. 2 от 

ПМС № 162 от 

2016 г. 

Дата на обявяване 

на процедурата 

Краен срок за 

подаване на проектни 

предложения 

1 Мярка МИГ4.1. „Инвестиции в 

земеделски стопанства” 

Подбор на проектни 

предложения 

Март  

2018 г. 

Май  

2018 г. 

Септември 

2018 г. 

Октомври  

2018 г. 

2 Мярка  МИГ4.2  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на  

селскостопански продукти” 

Подбор на проектни 

предложения 

Март  

2018 г. 

Май  

2018 г. 

Октомври  

2018 г. 

Ноември  

2018 г. 

3 Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски 

дейности” 

Подбор на проектни 

предложения 

Юни 

2018 г. 

Юли 

2018 г. 

Ноември   

2018 г. 

Декември  

2018 г. 

4 Мярка МИГ7.2. Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура . 

Подбор на проектни 

предложения 

Март  

2018 г. 

Май  

2018 г. 

Октомври  

2018 г. 

Ноември  

2018 г. 

5 Мярка МИГ7.5. Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура 

Подбор на проектни 

предложения 

Октомври  

2018 г. 

Декември 

2018 г. 

6 Мярка МИГ01 „Проучвания и 

инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и  на 

културното и природното 

наследство на селата. Съхраняване, 

развитие и валоризиране на 

специфичната местна идентичност 

и местната култура” 

Подбор на проектни 

предложения 

Февруари 

2018 г. 

Април  

2018 г. 

7 Мярка МИГ02 „Местни инициативи 

за заетост на територията на 

общините Лясковец и Стражица“ 

Подбор на проектни 

предложения 

Юли  

2018 г. 

Септември  

2018 г. 

8 Мярка МИГ03  

„По-добро здраве и 

Подбор на проектни 

предложения 

Февруари  

2018 г. 

Април 

 2018 г. 
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работоспособност на заетите лица в 

икономиката на общините Лясковец 

и Стражица“ 

9 Мярка МИГ04 „Социални иновации 

за активно социално включване” 

Подбор на проектни 

предложения 

Февруари 

2018 г. 

Април 

2018 г. 

 

 

Изпълнение на подмярка  19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие“  в размер на до 25% от одобрената сума на подмярка 19.2 

"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие". 

 Период: 01.01.2018г.-31.12.2018г. 

 Индикативен бюджет: 26475.68 лева 

 

№ Дейност Начало  Край  

 1 
Администриране и  управление на стратегията на 

МИГ  

Януари  

2018 г. 
Декември 2018г.  

2 

Дейности,  свързани с прилагането на стратегията 

(оценители, консултанти, външни експерти и 

други); 

Февруари 

2018г.  
Декември 2018г. 

3 
Оценяване на проектни предложения и Комисия за 

избор на проекти 

Юли 

2017г.  
Декември 2017г. 

4 
Обучително пътуване в МИГ от ЕС (чужбина) за 

обмен на добри практики за УС и КС на МИГ 
-- 

Септември 

 2018 г. 

5 
Обучение на членове на УС, КС и ОС относно 

прилагане на мерките на ПРСР в СВОМР 
 

Май 

2018г. 

6 

Публични отношения, организиране на срещи на 

МИГ, работа в мрежа, участие на екипа и членовете 

на колективния върховен орган в срещи с други 

МИГ и други; 

Текущо през 

2018г. 

Текущо през 

2018г. 

7 

Участие на МИГ в дейности на Националната и на 

Европейската селска мрежа за развитие на селските 

райони; 

Текущо през 

2018г. 

Текущо през 

2018г. 

8 
Поддръжка на интернет страница и актуални 

новини 

Януари 

2018 г. 
Декември 2018г.  

9 

Създаване и реализиране на публикации в печатни 

и електронни медии и излъчвания в радио- и 

телевизионни медии на покани за организирани 

събития и други, свързани с популяризиране 

дейността на МИГ; 

Февруари 

2018 г. 
Декември 2018г.  

10 Отпечатване на брошури, материали за обучение и Април Декември 2018г.  
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други печатни материали, изработване на рекламни 

материали и други, свързани с популяризиране 

дейността на МИГ; 

2018 г. 

11 

Интерактивна информационна платформа за 

публично-частните партньори и участниците в 

МИГ, вкл. с възможности за онлайн обучения, 

обмени, сътрудничество, работа в местна мрежа, с 

включено участие на хора с увреждания 

Май 

2018 г. 

Декември 

2018г.  

12 

Провеждане на пътуващи лагери за социални 

иновации в населените места на територията на 

МИГ; 

Март 

2018 г. 

Октомври 

2018г.  

13 Провеждане на отворени форуми преди отваряне на 

всеки прием 

Февруари  

2018 г. 

Октомври 

2018г.  

14 

Провеждане на „работилници за социални 

иновации” за всяка потенциална заинтересована 

страна; 

Март  

2018 г. 

Октомври 

2018г.  

15 

Мобилни кампании за микропредприятия и 

земеделски производители „МИГ открива работно 

място“; 

- 
Март  

2018г.  

16 
Организиране на двудневно обучение за местни 

лидери за най-малко 20 участника 
- 

Юни  

2017 

17 

Организиране на информационни срещи за най-

малко 10 участника 

 

Април  

2017 г. 

Октомври 

2017г.  

18 

Изготвяне на материали, подпомагащи 

потенциалните получатели на финансова помощ 

при изпълнение на проекти, финансирани от 

СВОМР 

Март 

2018 г. 

Май  

2018г.  

19 

Конкурс за иновативни практики/проекти сред 

заинтересованите страни, които смятат да 

кандидатстват към Стратегията 

Април  

2018 г. 

Май  

2018г.  

20 

Организиране на обучения, семинари и 

информационни срещи за местни лидери и за 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви 

групи, включително роми, свързани с подготовка, 

изпълнение и отчитане на проекти и други, 

свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР 

и прилагане на подхода. 

- 
Април 

2018г.  

- 
Май  

2018г.  

 
Септември 

2018г. 

 

Други: 

 

№ Дейност Начало  Край  
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 1 

Изготвяне на проект на МИГ за междурегионално и 

териториално сътрудничество с МИГ от ЕС по 

Подмярка 19.3. Подготовка и изпълнение на 

дейности за сътрудничество на местни инициативни 

групи. 

Април  

2018 г. 

Юни  

2018г.  

2 
Участие на МИГ в събития на други МИГ на 

територията на страната и чужбина. 

Текущо през 

2018г. 

Текущо през 

2018г. 

3 
Участие на МИГ в дейности на Асоциация 

“Българска национална Лидер мрежа“. 

Текущо през 

2018г. 

Текущо през 

2018г. 

4 

Търсене на възможности за допълнително 

привличане на средства и ресурси за разширяване 

дейността на МИГ, финансова и организационна 

устойчивост. 

Текущо през 

2018г. 

Текущо през 

2018г. 

5 
Участие в партньорски инициативи на други НПО в 

страната и чужбина. 

Текущо през 

2018г. 

Текущо през 

2018г. 

6 
Разширяване на публично-частното партньорство с 

нови дейности. 

Текущо през 

2018г. 

Текущо през 

2018г. 

7 
Дейности за повишаване квалификацията на екипа 

на МИГ, на УС и КС на МИГ, на участници в МИГ. 

Текущо през 

2018г. 

Текущо през 

2018г. 

8 
Приемане на нови членове и популяризиране 

дейността на МИГ. 

Текущо през 

2018г. 

Текущо през 

2018г. 

 

По така презентираната / представена информация няма въпроси, мнения и коментари!  

Председателят прикани участниците в ОС към гласуване. 

 

Във връзка с предоставената информация, Общото събрание взе следното Решение: 

 

РЕШЕНИЕ №04/ОС01/29.01.2018г. 

ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Годишна програма за изпълнение на Стратегия за ВОМР на  

 МИГ за 2018г.; 

ГЛАСУВАНЕ: 

-ЗА: 15 гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 15 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение е прието! 
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По т.6 от Дневния ред: 

Представяне и приемане на Годишен План за информационни и консултационни дейности за 

2017г. 

Годишният план се докладва от М.Петкова, експерт в екипа на МИГ. 

 

Годишен План за информационни и консултационни дейности 

№ Дейност Описание Индикативна 

дата: 

Вид  

 

1 Консултиране на 

потенциални 

бенефициенти по 

отворени приеми 

на МИГ 

Консултиране/подпомагане на 

кандидати с проекти към СВОМР по 

отворените мерки на ПРСР, ОПРЧР 

и ОПИК. 

Консултациите ще се предоставят 

по предварително оповестен График 

в офиса на МИГ. 

Текущо по 

време на  

всеки отворен 

прием от м. 

февруари  до 

м. декември 

2018г. 

Консултациите 

се извършват от 

екипа на МИГ и 

външни 

експерти/ 

Консултанти, 

наблюдатели и 

др. 

2  Провеждане на 

пътуващи лагери за 

социални иновации 

в населените места 

на територията на 

МИГ; 

МИГ ще проведе събития на 

територията на МИГ. На тях ще 

бъдат промотирани възможностите 

за социални иновации чрез проекти 

на бенефициенти към Стратегията 

за ВОМР  

 

 

 

Съгласно 

ИГРП за 

прием през  

2018г. 

 

Външна услуга 

 

Екип 

3  Провеждане на 

„работилници за 

социални 

иновации” за всяка 

потенциална 

заинтересована 

страна; 

 МИГ ще проведе събития под 

формата на работилници за 

социални иновации във връзка с 

приеми към Стратегията за ВОМР 

по ОПРЧР 

Съгласно 

Годишен 

план за 

дейности през 

2018г. 

 

Външна услуга 

 

Екип 

4 Провеждане на 

отворени форуми 

преди отваряне на 

всеки прием 

МИГ ще проведе отворени форуми 

преди приемите си по ПРСР и 

ОПРЧР. Целта е да се съберат 

заинтересовани страни и 

бенефициенти с идеи за проекти 

 

Съгласно 

ИГРП за 

прием през  

2018г. 

 

Външна услуга 

 

Екип 

5 Подготовка и 

отпечатване на 

информационни и 

рекламни 

материали 

МИГ планира да отпечатва 

брошури, дипляни, банери, плакати, 

рекламни комплекти и изготвяне на 

материали, подпомагащи 

потенциалните получатели на 

финансова помощ при 

разработването на дейности и 

подготовката на заявления 

 

 

Текущо през 

годината 

 

Външна услуга 

 

Екип 

6 Създаване и 

реализиране на 

Публикации в местни или 

регионални медии 

 

Текущо през 
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публикации в 

печатни и 

електронни медии 

и излъчвания в 

радио- и 

телевизионни 

медии  

годината  

Външна услуга 

 

Екип 

7 Поддръжка на 

интернет страница, 

в т.ч.  

Поддържане на актуални новини и 

информация за дейностите на МИГ 

 

Текущо през 

годината 

 

Външна услуга 

Екип 

8 Интерактивна 

информационна 

платформа за 

публично-частните 

партньори и 

участниците в МИГ 

Интерактивна информационна 

платформа за публично-частните 

партньори и участниците в МИГ, 

вкл. с възможности за онлайн 

обучения, обмени, сътрудничество, 

работа в местна мрежа, с включено 

участие на хора с увреждания 

 

Съгласно 

Годишен 

план за 

дейности през 

2018г. 

 

 

 

Външна услуга 

Екип 

9 Текуща 

разяснителна 

работа с местната 

общност  

Текуща консултация, срещи и 

разходи с потенциални 

бенефициенти и представители на 

местната общност с идеи и 

намерения да разработват проекти 

към СВОМР. 

 

Текущо през 

годината 

 

 

Екип 

10 Провеждане на 

мобилни кампании 

за 

микропредприятия 

и земеделски 

производители 

„МИГ открива 

работно място“; 

МИГ ще проведе мобилна 

кампания, като посети населени 

места на територията на МИГ с цел 

да промотира възможностите за 

откриване на работни места чрез 

проекти към СВОМР. 

Представянето ще бъде пред 

микропредприятия и земеделски 

производители. Работните места 

трябва да бъдат част от проектите на 

бенефициентите по ПРСР и ОПРЧР. 

 

 

Съгласно 

Годишен 

план за 

дейности през  

2018г. 

 

Външна услуга 

 

Екип 

11 Организиране на 

информационни 

срещи за най-малко 

10 участника 

Провеждане на информационни 

срещи за местни лидери и за 

уязвими групи и застрашени от 

бедност целеви групи, включително 

роми, свързани с подготовка, 

изпълнение и отчитане на проекти и 

други, свързани с популяризиране 

на стратегията за ВОМР и 

прилагане на подхода.  

 

 

 

Съгласно 

Годишен 

план за 

дейности през  

2018г. 

 

 

 

 

Външна услуга 

 

Екип 
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12 Организиране на 

двудневно 

обучение за местни 

лидери за най-

малко 20 участника 

 

МИГ ще проведе  двудневни 

обучения за местни лидери от 

различни целеви групи. 

 

Съгласно 

Годишен 

план за 

дейности през  

2018г. 

 

 

Външна услуга 

 

Екип 

13 Публични 

отношения 

Организиране на срещи на МИГ, 

разходи за работа в мрежа, участие 

на екипа и членовете на 

колективния върховен орган в 

срещи с други МИГ и други; 

 

Съгласно 

Годишен 

план за 

дейности през  

2018г. 

 

 

 

Екип 

14 Конкурс за 

иновативни 

практики/проекти  

Конкурс за иновативни 

практики/проекти сред 

заинтересованите страни, които 

смятат да кандидатстват към 

Стратегията 

 

Съгласно 

Годишен 

план за 

дейности през  

2018г. 

 

 

Външна услуга 

 

Екип 

 

 

По така презентираната / представена информация няма въпроси, мнения и коментари!  

Председателят прикани участниците в ОС към гласуване. 

 

Във връзка с предоставената информация, Общото събрание взе следното Решение: 

 

РЕШЕНИЕ №05/ОС01/29.01.2018г. 

ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Годишен План за информационни и консултационни дейности  

на МИГ за 2018г.; 

ГЛАСУВАНЕ: 

-ЗА: 15 гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 15 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение е прието! 

 

По т.7 от Дневния ред: 

Обсъждане и вземане на Решение за Искане на промяна в Стратегия за ВОМР. 

По точката от Дневния ред докладва М. Маринова, изп. Директор на МИГ. 

 

-Промени поради техническа грешка в Мярка МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

 

МИГ е установил техническа грешка при представяне на таблица с индикатори по Мярка МИГ7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“. В Стратегията за ВОМР на стр.90 и стр.91 са дублирани два на брой таблици с 

индикатори за измерване изпълнението на Мярка МИГ7.2. 
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В двете таблици са установени разлики в броя на проектите за одобрение от МИГ и на сумата-

публичен принос по мярката. В Бюджета на Стратегията навсякъде предвидената сума по Мярка 

МИГ7.2. в размер на 800 000 лева. В дублираната таблица за индикатори, сумата е 600 000 лв. По 

тази причина МИГ следва да приеме за вярна Таблица за индикатори, намираща се на стр. 91 от 

Стратегията за ВОМР, като тази таблица е с коректно отразени параметри. Дублираната таблица 

следва да се приема като техническа грешка и да бъде поискано нейното отстраняване от 

Стратегията за ВОМР. 

Въз основа на предоставената информация се предлага следното решение: 

-Да бъде внесено  Заявление за промяна на споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР, 

което се  подава от МИГ до УО на ПРСР 2014 - 2020 г. на следното основание:  съгласно Чл. 39., 

ал. 2. при наличие на очевидна грешка от Наредба 22/18.12.2015 г. на МЗХ и във връзка с чл.40 от 

същата Наредба. 

Промяната е: анулиране на дублирана таблица с индикатори по Мярка МИГ7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ на стр.90 от Стратегия за ВОМР на МИГ. 

 

По така презентираната / представена информация няма въпроси, мнения и коментари!  

Председателят прикани участниците в ОС към гласуване. 

 

Във връзка с предоставената информация, Общото събрание взе следното Решение: 

 

РЕШЕНИЕ №06/ОС01/29.01.2018г. 

ОДОБРЯВА/ПРИЕМА да бъде внесено  Заявление за промяна на споразумение за изпълнение на 

стратегията за ВОМР, което се  подава от МИГ до УО на ПРСР 2014 - 2020 г. на следното 

основание:  съгласно Чл. 39., ал. 2. при наличие на очевидна грешка от Наредба 22/18.12.2015 г. на 

МЗХ и във връзка с чл.40 от същата Наредба. 

ГЛАСУВАНЕ: 

-ЗА: 15 гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 15 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение е прието! 

 

-Промени поради техническа грешка в Мярка МИГ4.1  „Инвестиции в земеделски 

стопанства”: 

Допусната е техническа грешка при сборуване на точките в Критериите за оценка на 

проектите. 
Критерии заизбор и тяхната тежест: 

Точки 

1. Проекти с инвестиции, насочени  над 50% в сектор „Плодове и зеленчуци” 5 т. 

2. Проекти с инвестиции, насочени над 50% в сектор „Животновъдство” 5 т. 

3. Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Етеричномаслени 

и медицински култури” - над 50%  от произвежданата продукция 
5 т. 

4. Над 50% Стопанството произвежда  биологични продукти: 5 т. 
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5. Проектът включва инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в стопанството: над 

30% от предвидените инвестиции. 
10т. 

6. Проектът включва иновации в стопанството: мин. 50% от дейностите в проекта. 10 

7. Проектът включва технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за 

прилагане на директива 2009/125/ЕС - мин. 50% от дейностите. 
10т. 

8. Кандидатът осигурява допълнителна заетост, вкл. и за жени и уязвими групи. 10т. 

Оценка на бизнесплана и бенефициента:  

9. Опит на бенефициента: Кандидатът има предходен опит по ПРСР. 5 т. 

10. Капацитет на бенефициента:образование или завършен курс на бенефициента. 10 т. 

11. Наличие на осигурено авансово финансиране за проекта. 5 т. 

12. Бизнеспланът е реалистичен, добре обоснован и изпълним: 

- Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите на проекта и на целите, обхвата и 

условията на съответната мярка от СМР – 2 т. 

- Разработеният бизнес план е реалистичен и отговаря на пазарната конюнктура и тенденции. – 2 т. 

- Показателя „Нетна настояща стойност” е по голяма от О (NPV>0) - 3 т. 

- Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1. (PI>1) – 3 т. 

10 т. 

13. Проектът на бенефициента допринася за постигане целите на СМР и МИГ. 10 т. 

14. Проектът на бенефициента е предвидил устойчивост на постигнатите резултати  5 т. 

ОБЩО 100 т. 

 

Общият сбор по критериите за оценка надвишава 100 т. и е 105т. 

Изискването за оценка на проекта е критериите за оценка да имат общ сбор от 100т. 

В тази връзка МИГ следва да поиска промяна в Критериите за оценка по мярката. 

УС на МИГ предлага пред Общото събрание да се намалят от 10т. на 5 т. определените 

точки в критерии за оценка „Проектът включва инвестиции за повишаване на енергийната 

ефективност в стопанството: над 30% от предвидените инвестиции“. 

Промяната няма да се отрази на прилагането на мярката, както и на постигането на целите 

и резултатите на мярката и оттам на приоритетите и целите на Стратегията за ВОМР. 

По този начин се запазва предимството от 5т. за проекти, които биха имали  инвестиции за 

повишаване на енергийната ефективност в стопанството: над 30% от предвидените 

инвестиции. 

 

Таблицата с критерии по Мярка МИГ 4.1. следва да има следното коректно съдържание: 

 
Критерии заизбор и тяхната тежест: 

Точки 

1. Проекти с инвестиции, насочени  над 50% в сектор „Плодове и зеленчуци” 5 т. 

2. Проекти с инвестиции, насочени над 50% в сектор „Животновъдство” 5 т. 

3. Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Етеричномаслени 5 т. 
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и медицински култури” - над 50%  от произвежданата продукция 

4. Над 50% Стопанството произвежда  биологични продукти: 5 т. 

5. Проектът включва инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в стопанството: над 

30% от предвидените инвестиции. 
5т. 

6. Проектът включва иновации в стопанството: мин. 50% от дейностите в проекта. 10 

7. Проектът включва технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за 

прилагане на директива 2009/125/ЕС - мин. 50% от дейностите. 
10т. 

8. Кандидатът осигурява допълнителна заетост, вкл. и за жени и уязвими групи. 10т. 

Оценка на бизнесплана и бенефициента:  

9. Опит на бенефициента: Кандидатът има предходен опит по ПРСР. 5 т. 

10. Капацитет на бенефициента:образование или завършен курс на бенефициента. 10 т. 

11. Наличие на осигурено авансово финансиране за проекта. 5 т. 

12. Бизнеспланът е реалистичен, добре обоснован и изпълним: 

- Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите на проекта и на целите, обхвата и 

условията на съответната мярка от СМР – 2 т. 

- Разработеният бизнес план е реалистичен и отговаря на пазарната конюнктура и тенденции. – 2 т. 

- Показателя „Нетна настояща стойност” е по голяма от О (NPV>0) - 3 т. 

- Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1. (PI>1) – 3 т. 

10 т. 

13. Проектът на бенефициента допринася за постигане целите на СМР и МИГ. 10 т. 

14. Проектът на бенефициента е предвидил устойчивост на постигнатите резултати  5 т. 

ОБЩО 100 т. 

 

По така презентираната / представена информация няма въпроси, мнения и коментари!  

Председателят прикани участниците в ОС към гласуване. 

 

Във връзка с предоставената информация, Общото събрание взе следното Решение: 

 

РЕШЕНИЕ №07/ОС01/29.01.2018г. 

ОДОБРЯВА/ПРИЕМА да бъде внесено  Заявление за промяна на споразумение за изпълнение на 

стратегията за ВОМР, което се  подава от МИГ до УО на ПРСР 2014 - 2020 г. на следното 

основание:  съгласно Чл. 39., ал. 2. при наличие на очевидна грешка от Наредба 22/18.12.2015 г. на 

МЗХ и във връзка с ал.5  и във връзка с чл.40 от същата Наредба. 

ГЛАСУВАНЕ: 

-ЗА: 15 гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 15 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение е прието! 
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По т.8 от Дневния ред: 

Приемане на Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията за 2018г. 

Мариела Терзиева, член на УС представи Комуникационен план за информиране и публичност на 

Стратегията за 2018г., свързан със следните индикативни дейности: 

 

Местната инициативна група и получателите на финансова помощ при изпълнение на стратегията 

за ВОМР са длъжни да осигурят публичност на дейността си и на източниците на финансиране 

съгласно изискванията, посочени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата 

за информация и комуникация 2014 - 2020 г., съгласно приложение № 2 от Националната 

комуникационна стратегия за програмен период 2014 - 2020 г. и съгласно приложение № ІІІ към 

чл. 13 от Регламент за изпълнение 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на 

правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета 

относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони (ОВ, L 2274, 31 юли 2014 г.) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/669 

на Комисията от 28 април 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 по 

отношение на изменението и съдържанието на програмите за развитие на селските райони, 

публичността на тези програми и коефициентите на преобразуване в животински единици (ОВ, L 

115/33, 29 април 2016 г.). 

 

За осигуряване на публичност за своята дейност МИГ “Лясковец-Стражица“  публикува на 

интернет страницата си www.mig-zaedno.eu  следната  задължителна информация: 

 

- одобрената стратегия за ВОМР, първоначално одобрения бюджет и всички последващи 

изменения; 

- всички решения и протоколи от заседания на колективния управителен орган и колективния 

върховен орган; 

- актуален списък на членовете на колективен върховен орган и на членовете на колективния 

управителен орган, съдържащ данни за адресната регистрация на физическите лица или 

седалището и адреса на управление на юридическото лице, сектор, на който е представител, и 

групата от заинтересовани лица, които представлява; 

- устав на МИГ и неговите изменения и допълнения; 

- регистър на обществените поръчки, който съдържа информация за избрани изпълнители, 

дейности, срок и стойност на поръчките; 

- профил на купувача съгласно чл. 42 от Закона за обществени поръчки; 

- списък на физическите и юридическите лица, с които МИГ има сключен договор, както и 

предмета на сключения договор; 

- електронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР; 

- всички декларации за липса/наличие на конфликт на интереси на членовете на комисията за 

избор на проекти; 

- критерии за оценка на проектите; 

- решенията на комисията за избор на проектите и на колективния управителен орган за 

одобрение на проектите; 

- всички правила за работа на МИГ; 

- доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в Централния 

регистър при Министерството на правосъдието; 

- годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР, представяни пред 

водещия фонд. 

 

http://www.mig-zaedno.eu/
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Видове препоръчителни дейности по целеви групи  съгласно Приложение 1 към 

Националната комуникационна стратегия: 

 

- Дейности за широка общественост: 

- Конкретни бенефициенти: 

- Бизнес / микро, малки и средни предприятия (МСП) 

- Юридически лица с нестопанска цел. 

 
Основни цели  на Комуникационният план на МИГ „Лясковец-Стражица“ съгласно Националната 

комуникационна стратегия: 

 

Общи цели: 

- Популяризиране на ролята на Европейския съюз и информиране за възможностите за 

финансиране по програмите; 

- Осигуряване на максимална прозрачност в процеса на изпълнение и управление на 

програмите; 

- Изграждане и поддържане на високо обществено доверие към процесите по изпълнение и 

управление на СП и програмите; 

 

Специфични цели: 

- Популяризиране на отделните програми като финансов инструмент за подобряване на 

развитието на България и качеството на живот 

- Осигуряване на максимална публичност и прозрачност на процеса на управление и 

изпълнение на програмите, техните резултати и добри практики ; 

- Информиране на потенциалните бенефициенти за възможностите за финансиране, 

предоставяни от програмите; 

- Повишаване информираността и компетентността на бенефициентите при изпълнение на 

проекти;. 

- Насърчаване на активното участие на всички заинтересовани страни в процеса на 

изпълнение на СП и програмите. 

 

За всяка от основните целеви групи са дефинирани целеви подгрупи както следва: 

 

- Широката общественост – това е целевата група на гражданите на национално и 

регионално ниво в това число. 

- Потенциални бенефициенти – допустими бенефициенти, отговарящи на условията за 

участие в конкретна процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 

Настоящият Комуникационен план ще се изпълнява при спазването на следните основни 

принципи: 

- Равнопоставеност – изпълнението на мерките за информация и комуникация трябва да 

осигури равен достъп до информация както на всички заинтересовани страни, така и на широката 

общественост като цяло. 

- Навременност – всички мерки за информация и комуникация ще бъдат планирани и 

изпълнени с оглед своевременното задоволяване на идентифицираните нужди на целевите групи. 
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- Адаптивност – всички мерки за информация и комуникация ще бъдат съобразени със 

специфичните особености както на целевите групи, така и на конкретната ситуация, в която се 

изпълняват. 

- Партньорство – всички мерки ще се изпълняват в открит диалог и взаимодействие с всички 

заинтересовани страни, с неправителствените организации и сдружения и медии. 

- Прозрачност - предоставяне на информация за изпълнението на мерките по информираност 

и публичност, съгласно националното законодателство 

 

Основните комуникационни цели на плана за действие се заключават в следното: 

 

Популяризиране на стратегията за водено от общностите местно развитие сред местната общност и 

заинтересованите страни.  

Основните канали за информиране и популяризране на стратегията са: 

- Електронните медии.  

- Печатни издания.  

- Интернет.. 

- Информационни мероприятия и обучения.  

 

Нов метод и  начин за решаване на местните проблеми и слабости на територията. 

 

Иновациите имат най-различни форми, които чрез прилагането си в различните сфери на 

интервенция на стратегията съдействат за решаване на местните проблеми и слабости на 

територията. За поддържането на висока ангажираност на територията на МИГ по време на 

прилагане на Стратегията за всеки от секторите, както и повишаване на местния капацитет за 

работа по подхода ВОМР, местната група ще прилага следните иновации: 

- интерактивна информационна платформа за публично-частните партньори и участниците в 

МИГ, вкл. с възможности за онлайн обучения, обмени, сътрудничество, работа в местна мрежа, с 

включено участие на хора с увреждания; 

- поддържане на изградените информационни спотове в 28 населени места на своята 

територия; 

- провеждане на „работилници за социални иновации” за всяка потенциална заинтересована 

страна; 

- провеждане на отворени форуми и мобилни кампании  преди отваряне на всеки прием; 

- конкурс за иновативни практики/проекти сред заинтересованите страни, които смятат да 

кандидатстват към Стратегията; 

- мобилни кампании за микропредприятия и земеделски производители „МИГ открива 

работно място”; 

- провеждане на пътуващи лагери за социални иновации в населените места на територията 

на МИГ; 

- заснемане на филми с добри практики и провеждане на фото-конкурс за добра практика; 

- провеждане на дни на отворените врати за демонстрационни проекти; 

 
По така презентираната / представена информация няма въпроси, мнения и коментари!  

Председателят прикани участниците в ОС към гласуване. 

 
Въз основа на предоставената информация, Общото събрание взема следното: 
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РЕШЕНИЕ №08/ОС01/29.01.2018г. 

ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Комуникационен план за информиране и публичност 

 на Стратегията за 2018г. на МИГ за 2018г. 

ГЛАСУВАНЕ: 

-ЗА: 15 гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 15 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение е прието! 

 

По т.9 от Дневния ред: 

Приемане  на Процедура за ефективна счетоводна политика на МИГ за 2018г. 

Председателят на събранието даде думата на А.Иванова-счетоводител на миг да представи 

основните параметри  за ефективна счетоводна политика на МИг. 

 

Счетоводната политика на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец-Стражица” е система 

от принципи, изходни положения, правила, бази и процедури, възприети за отчитане дейността и за 

представяне на отчетната информация във финансовия отчет. 

Счетоводната отчетност на Сдружение „МИГ –Лясковец-Стражица” се осъществява при спазване 

на основните принципи определени в чл. 4 от Закона за счетоводството. 

Сдружение „МИГ –Лясковец-Стражица” прилага двустранна форма на счетоводно записване на 

осъществените стопански операции в съответствие с изискванията на чл.12 от ЗС. 

Прилага се автоматизирана обработка на счетоводната информация, съобразена с изискванията на 

чл. 9 от ЗС. 

Основната цел,която следва да се постигне с прилагането на формата на счетоводство в 

сдружението е получената информация да представя достоверно имущественото и финансово 

състояние на сдружението и да дава възможност за контрол. 

Чрез прилагането на счетоводната система в сдружението се осигурява: 

 - всеобхватно хронологично регистриране на счетоводните операции; 

 - систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация.  

 

Същите се откриват в началото на отчетния период и се приключват в неговия край; 

 -междинно и годишно приключване на счетоводните регистри и съставяне на оборотна ведомост; 

 - изменение в извънредните счетоводни записвания чрез съставяне на коригиращи счетоводни 

статии;  

- прилагане на индивидуален сметкоплан, на база Сметкоплана на организациите с нестопанска 

цел;  

- контрол върху достоверността на данните и на прилаганите методи за тяхната обработка;  

- реално представяне на активите и пасивите в края на отчетния период; 

 - удовлетворяване на вътрешни информационни потребности при управлението на сдружението. 

В Сдружение „Лясковец-Стражица” се изготвят следните отчети: 

 -Междинни – месечни, тримесечни; 

 -Годишни отчети, формата и съдържанието се определят ежегодно от НСИ; 

 - Оборотна ведомост с писмен анализ на салдата по счетоводните сметки; -Счетоводен баланс, 

съставен в двустранна форма с приложенията към него; 
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 -Обяснителна записка/ оповестяване, включващо анализ на финансовата дейност и финансовото 

състояние на сдружението; състоянието и изменението на основните активи, пасиви, приходи и 

разходи.  

Годишното счетоводно приключване е сравнително продължителен процес и преминава през 

отделни, свързани помежду си и взаимно обуславящи се фази и процедури. 

Подробната процедура за ефективна счетоводна политика е предоставена за информация на 

хартиен носител към материалите на днешното събрание. 

 

По така презентираната / представена информация няма въпроси, мнения и коментари!  

Председателят прикани участниците в ОС към гласуване. 

 

Въз основа на предоставената информация, Общото събрание взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №09/ОС01/29.01.2018г. 

ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Процедура за ефективна счетоводна политика на 

 МИГ за 2018г.ГЛАСУВАНЕ: 

-ЗА: 15 гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 15 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение е прието! 

 

По т.10. от Дневния ред: 

Приемане  на Процедура и правила за документооборота и съхранението на информация на МИГ 

за 2018г. 

По точката от дневния ред представяне на Процедурата за документооборота на МИГ, 

председателят на събранието даде думата на Силвия Иванова техн. Асистент в МИГ. 

 

Документооборотът е пътят на движението на счетоводните документи от момента на тяхното 

съставяне или получаване в сдружението до момента на предаването им в постоянния счетоводен 

архив за съхранение. Наредбата за организация на документооборота е съобразена действащите 

нормативни актове: 

 - Закон за счетоводството; 

 - Индивидуалния сметкоплан на сдружението; 

 - Други закони, правилници, наредби, инструкции и други, оказващи влияние по осъществяване 

документооборота на счетоводните документи.  

 Целта на настоящите правила е да се създаде единна организация на движението на финансово 

счетоводните документи, използвани в сдружението, с което да се осигури:  

- Взаимна връзка и зависимост между първичните документи и счетоводните регистри;  

- Своевременно и точно отразяване на извършената дейност;  

- Задоволяване нуждите на управлението със своевременна и точна отчетна информация 

осигуряваща възможност за ефективни управленчески решения и контрол от страна на органите на 

управление;  

- Съкращаване пътя на предвижване на документите  

- Доближаване момента на счетоводното отразяване на информацията до момента на протичане на 

дейността на сдружението 
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Подробната процедура за документооборота на МИГ е предоставена за информация на хартиен 

носител към материалите на днешното събрание. 

 

По така презентираната / представена информация няма въпроси, мнения и коментари!  

Председателят прикани участниците в ОС към гласуване. 

 

Въз основа на предоставената информация, Общото събрание взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №10/ОС01/29.01.2018г. 

ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Процедура и правила за документооборота и съхранението на 

информация на МИГ за 2018г. 

ГЛАСУВАНЕ: 

-ЗА: 15 гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 15 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение е прието! 

  

По т. 11 от Дневния ред:  

Приемане на Годишен доклад за 2017г. за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ “Лясковец-Стражица“. 

Екипът на МИГ представи резюме на извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ “Лясковец-Стражица“. 

Докладът е със следните подробно представени параметри: 

-Управление на Местната инициативна група; 

- Персонал на Местната инициативна група; 

- Реализирани дейности; 

- Дейности, свързани с управление на стратегията; 

- Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение; 

- Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период; 

-Възникнали проблеми; 

-Научени уроци 

 

По така презентираната / представена информация няма въпроси, мнения и коментари!  

Председателят прикани участниците в ОС към гласуване. 

 

Въз основа на предоставената информация, Общото събрание взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №11/ОС01/29.01.2018г. 

ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Годишен доклад за 2017г. за извършените дейности по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ “Лясковец-

Стражица“. 

ГЛАСУВАНЕ: 

-ЗА: 15 гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 
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-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 15 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение е прието! 

 

По т. 12 от Дневния ред: 

Събиране на Членски внос: счетоводителя на МИГ прикани членовете на събранието да заплатят 

дължимите суми за членски внос. 

 

По т. 13 от Дневния ред: 

Други: няма 

 

Поради изчерпване на Дневния ред Общото събрание се закрива. 

 

Протоколчик: 

/К.Желязкова/     / П …/ 

 

 

Утвърдил: 

/ д-р Ивелина Гецова/    /П…./ 

 

 

 

Съгласно Чл.2, ал.2 от Закон за защита на личните данни МИГ не следва да публикува 

данни от Списъка на участниците в заседание на УС. 


