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ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 

№ 21-ВОМР/ 25.11.2018г. 

Гр.Лясковец 
 

Днес, 25.11.2018г., в  офиса на МИГ в гр. Лясковец се състоя  заседание на УС  при 

следния Дневен ред: 
 

 Дата: 25  ноември 2018г., неделя 

 Час: 17.00ч. 

 Място: офис на МИГ, гр. Лясковец, ул.“Бузлуджа“№1 

 Дневен ред: 

 

1. Вземане на Решение за Утвърждаване на корекция в насоки за кандидатстване с 

проектни предложения по Мярка  МИГ4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на   

селскостопански продукти”, Процедура № BG06RDNP001-19.096. от Стратегия за ВОМР 

на МИГ в едно с : Обява, Условия за кандидатстване, Документи за информация, 

Документи за попълване, Документи за изпълнение, Документи към Договор. 

-докладва : М. Петкова 

 

2.Обсъждане и вземане на Решение за удължаване на срок за прием по Мярка  МИГ4.2  

„Инвестиции в преработка/маркетинг на   селскостопански продукти”, Процедура № 

BG06RDNP001-19.096. от Стратегия за ВОМР на МИГ 

-докладва : М. Маринова 

 

3.Вземане на Решение за изменение на ИГРП за 2018г. 

-докладва: М.Петкова 

 

4.Други. 
 

В Заседанието участие взеха следните Членове на УС, редовно поканени и уведомени:  

 

-д-р Ивелина Гецова: да 

-Красимира Желязкова: да 

-Антоанета Чукурова: да 

-Мариела Терзиева: да 

-Пламен Пенчев: да 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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-Петър Тахрилов: да 

-Денчо Димов: не 

 

Заседанието е редовно и може да взема решение с регистриран Кворум от 6  члена. 
 

На заседанието присъстват без право на глас: 

-Мария Маринова, Изп. директор на МИГ; 

-Мария Петкова, Експерт на МИГ 

Заседанието стартира навреме както следва: 

 

По т.1. от Дневния ред, а именно- Вземане на Решение за Утвърждаване на корекция в 

насоки за кандидатстване с проектни предложения по Мярка  МИГ4.2  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на   селскостопански продукти”, Процедура № BG06RDNP001-

19.096. от Стратегия за ВОМР на МИГ в едно с : Обява, Условия за кандидатстване, 

Документи за информация, Документи за попълване, Документи за изпълнение, 

Документи към Договор. 

-докладва : М. Петкова 

 

Съгласно Докладна от М. Маринова, изп.директор на МИГ с дата 23.11.2018г. УС е 

запознат с необходимостта от провеждането от днешното извънредно заседание и 

необходимостта от отстраняване на неточности в насоки за кандидатстване с проектни 

предложения по Мярка  МИГ4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на   

селскостопански продукти”, Процедура № BG06RDNP001-19.096. от Стратегия за ВОМР 

на МИГ.  

 

Необходимостта от следните корекции е обективирана подробно и се състои в следното: 

 

- Допълване в Условия за кандидатстване по Мярка  МИГ4.2  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на   селскостопански продукти” на следните текстове: към т.24 

„Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, в „Други общи 

документи“ да се добавят: Справка за съществуващия и нает персонал- Приложение № 28 

и Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта- Приложение № 29. 

 

В момента Приложение № 28 и Приложение № 29 са налични в Папка“ Документи за 

попълване“ и са описани като приложения в Условията за кандидатстване, но не са   

изписани в т.24 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“. 

 

-Допълване в Приложение №12 „ОАСД“ на Справка за съществуващия и нает персонал- 

Приложение № 28 и Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта- 

Приложение № 29 

 

В момента Приложение № 28 и Приложение № 29 са налични в Папка“ Документи за 

попълване“ и са описани като приложения в Условията за кандидатстване, но не са   

изписани в Приложение №12 „ОАСД“. 
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Забележка: съответните промени следва да бъдат отразени и в ИСУН в ”, Процедура № 

BG06RDNP001-19.096. 

Във връзка с гореизложената информация няма възникнали коментари и дискусия. 
 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №01/Протокол 21-ВОМР/ 25.011.2018г. 

 

Управителният съвет на МИГ утвърждава / съгласува  корекции в насоки за 

кандидатстване с проектни предложения по Мярка  МИГ4.2  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на   селскостопански продукти”, Процедура № BG06RDNP001-

19.096. от Стратегия за ВОМР на МИГ и утвърждава/ съгласува в едно с : Обява, Условия 

за кандидатстване, Документи за информация, Документи за попълване, Документи за 

изпълнение, Документи към Договор. 

 
Гласуване: кворум – 6  

-ЗА: 6 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 6 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за утвърждаване / съгласуване на  

корекции в насоки за кандидатстване с проектни предложения по Мярка  МИГ4.2  

„Инвестиции в преработка/маркетинг на   селскостопански продукти”, Процедура № 

BG06RDNP001-19.096. от Стратегия за ВОМР на МИГ и утвърждаване/ съгласуване в 

едно с : Обява, Условия за кандидатстване, Документи за информация, Документи за 

попълване, Документи за изпълнение, Документи към Договор. 

 

По т.2. от Дневния ред, а именно- Обсъждане и вземане на Решение за удължаване на 

срок за прием по Мярка  МИГ4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на   

селскостопански продукти”, Процедура № BG06RDNP001-19.096. от Стратегия за ВОМР 

на МИГ. 

-докладва : М. Маринова 

 

Процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.096 за Мярка  МИГ4.2  

„Инвестиции в преработка/маркетинг на   селскостопански продукти” е отворена за прием 

съгласно Заповед на Председателя на УС с  № 37-ВОМР/ 28.09.2018г. до 17.00ч. на 

28.11.2018г. 
 

Към настоящият момент на днешното заседание на УС по Процедура за прием на проектни 

предложения № BG06RDNP001-19.096 за Мярка  МИГ4.2  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на   селскостопански продукти” НЯМА налични проектни 

предложения съгласно приложена справка от ИСУН към 25.11.2018г. 
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МИГ разполага с оскъдна информация дали по отворения прием има кандидати, които 

готвят депозиране на проекти. По време на информационните срещи, които МИГ е провел 

през м. ноември 2018г., сред някои от участниците (заинтересовани страни)  са изразени 

притеснения, че срокът за прием е твърде кратък -1 месец,  а документите, които се 

изготвят и съгласуват са много и за някои от тях не достига технологичното време. 

 

МИГ няма информация какви са причините да няма входирани проекти по процедурата, 

тъй като на територията на МИГ има потенциални бенефициенти, част от които са се 

интересували от мярката и са имали намерение да разработват проектни предложения. 

 

Тъй като МИГ ще коригира технически грешки в Процедура за прием на проектни 

предложения № BG06RDNP001-19.096 за Мярка  МИГ4.2  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на   селскостопански продукти”, обосновани с Решение по 

предходната точка, е добре да се удължи и срока за прием, който срок да осигури повече 

време на потенциалните кандидати.  

 

В тази връзка се предлага  удължаване на срока за прием по Мярка  МИГ4.2  „Инвестиции 

в преработка/маркетинг на   селскостопански продукти”, Процедура № BG06RDNP001-

19.096. от Стратегия за ВОМР на МИГ до 17.00ч. на 8 януари 2019 година. 
 

МИГ има право да удължава срока за прием съгласно разпоредбите на НАРЕДБА № 22 ОТ 

14 ДЕКЕМВРИ 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., 

Чл. 46а., §(6) ,  

-След активиране промяна в обявата и в процедурата се допуска по реда на одобрението: 

т.3. за удължаване на срока за подаване на проектни предложения. 

 

 

МИГ може да удължи срока, тъй като към настоящия момент НЯМА подадени проекти по 

мярката в ИСУН.  
 

 

Председателят на УС следва да издаде Заповед за удължаване на срока,  както следва: 
 

 

Дата за прием по Мярка  МИГ4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на   

селскостопански продукти”, Процедура № BG06RDNP001-19.096. от Стратегия за ВОМР 

на МИГ до 17.00ч. на 8 януари 2018 година от Стратегия за ВОМР на МИГ от  

 27.10.2018г. до 17.00ч. на 08.01.2019г. 
 

 

По предоставената информация няма дискусия. 
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Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №02/Протокол 21-ВОМР/ 25.11.2018г. 

 

На основание Чл. 46а., §(6), т.3. от НАРЕДБА № 22 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 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., удължава срока за прием по 

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

Процедура № BG06RDNP001-19.096. от Стратегия за ВОМР на МИГ до 17.00ч. на 8 

януари 2018 година от Стратегия за ВОМР на МИГ до 17.00ч. на 8 януари 2019 година. 

вкл.  

 

Възлага на Председателя на УС да издаде Заповед за удължаване на срока по процедурата. 

 

На предвиденото заседание на УС на МИГ на 29  ноември 2018г. в точката от Дневния ред 

„Вземане на Решение за промяна в ИГРП на МИГ„ , следва да се отрази удължаването на 

срока за Мярка  МИГ4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на   селскостопански 

продукти”, Процедура № BG06RDNP001-19.096.  

 

Възлага на Председателя на УС на МИГ да внесе Искане за удължаване на срока за 

кандидатстване по мярката до УО на ПРСР и ЦКЗ/ВОМР, както и да бъде коригиран срока 

в Обявата и в документите по процедурата и да бъде поставено уведомително съобщение 

на сайта на МИГ. 

 

Гласуване: кворум – 6  

-ЗА: 6 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 6 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за удължаване на  срока за прием по 

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

Процедура № BG06RDNP001-19.096. от Стратегия за ВОМР на МИГ до 17.00ч. на 8 

януари 2018 година от Стратегия за ВОМР на МИГ до 17.00ч. на 8 януари 2019 година. 

вкл.  

и за предприемане на изискуемите действия от страна на МИГ за валидизиране на 

настоящото Решение. 

 

По т.3. от Дневния ред, а именно –Вземане на Решение за изменение на ИГРП за 2018г. 

-докладва: М.Петкова 
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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“.  

Във връзка с Решение на УС на МИГ за удължаване на  срока за прием по Мярка  МИГ4.2  

„Инвестиции в преработка/маркетинг на   селскостопански продукти”, Процедура № 

BG06RDNP001-19.096. от Стратегия за ВОМР на МИГ до 17.00ч. на 8 януари 2018 година 

от Стратегия за ВОМР на МИГ до 17.00ч. на 8 януари 2019 година. вкл. е необходима 

промяна в ИГРП за 2018г. 

 

600 000 лева

300 000 лева

600 000 лева

800 000 лева

400 000 лева

233745 лева

400 000 лева

186 000 лева

500 000 лева

400 000 лева

Мярка

МИГ4.1.

„Инвестиции в земеделски 

стопанства”

Май 2018 Юли 2018 Август 2018Март 2018 Декември 2018Септември 2018

МЯРКА

Април 2018

Мярка МИГ7.2. Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура 

Ноември 2018

Мярка МИГ02 „Местни инициативи 

за заетост на територията на 

общините Лясковец и Стражица“

Бюджет по 

процедурата

Мярка

МИГ6.4.1 „Инвестиции в

подкрепа на неземеделски

дейности”

Януари 2018 Февруари 2018

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”.

Юни 2018

Мярка МИГ7.5. Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура 

Октомври 2018

Мярка МИГ05“Насърчаване 

развитието на местна социална 

икономика и нови работни места в 

социални предприятия“

Мярка МИГ03 „По-добро здраве и 

работоспособност на заетите лица 

в икономиката на общините 

Лясковец и Стражица“.

Мярка МИГ04 „Социални иновации 

за активно социално включване”

Мярка

МИГ4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на

селскостопански продукти”

 
 

По предоставената информация няма дискусия. 

 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №03/Протокол 21-ВОМР/ 25.11.2018г. 

 

Одобрява актуализация на Индикативна годишна работна програма за 2018г. с корекция на 

срока за прием на проектни предложения по Мярка  МИГ4.2  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на   селскостопански продукти”, Процедура № BG06RDNP001-

19.096. 

Гласуване: кворум – 6  

-ЗА: 6 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 6 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за актуализиране на ИГРП за 2018г.  

 

По т.4. от Дневния ред, а именно –Други – няма 

 

Протоколчик: М.Терзиева, Член на УС   заличени данни по ЗЗЛД! 
 



            
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“.  

Утвърдил: д-р Ивелина Гецова: Председател на УС    заличени данни по ЗЗЛД! 
 

 

Участници в Управителния съвет: заличени данни по ЗЗЛД! 
 

Име, презиме и фамилия Телефон 

 

Ел.поща 

 

Подпис 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 


