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П  Р О Т О К О Л  

 от проведена информационна среща 

 „Кръгла маса с екипа на МИГ” 

25 ноември 2019 г.гр.Лясковец 

Програма на срещата 

 

Час Модул 

10.00  -  10.15 Регистрация на участниците 

10.15 – 11.30 Дискусионен панел: Изпълнение на СВОМР по мерките от ПРСР 2014-

2020г. 

11.30 – 12.30 Дискусионен панел:Изпълнение на СВОМР по мерките от ОПРЧР 2014-

2020г. 

12.30 – 13.30 Дискусионен панел: Проблеми и решения при кандидатстване по приеми на 

МИГ. 

13.30 – 13.30 Кафе –пауза, студен бюфет 

13.30 – 14.30 Дискусионен панел: Фактори за успешно изпълнение на одобрени проекти. 

14.30 – 16.00 Дискусионен панел: Взаимодействие на МИГ с кандидати и заинтересовани 

страни при реализиране на СВОМР. 

16.00 - 17.00 Интерактивен панел „Очаквания и бъдеще“.  

Срещата започна в 10.00 с регистрация на участниците. Присъстваха 10 човека, 

представители на бизнеса, селското стопанство, граждани. Срещата бе обезпечена с 

необходимите за провеждането й мултимедиен проектор, екран и преносим компютър. За 

участниците бе осигурено кафе, минерална вода и дребни сладки за кафе пауза. 

За участие в срещата бе изготвен предварителен график, както и присъствени списъци. 

Участниците получиха химикали и подвързани в папки материали – програма, разпечатани 

презентации и листи за писане.  

Тема на събитието:  „Кръгла маса с екипа на МИГ” 

Писменни покани бяха изпратени на всички стопански, нестопански организации 

развиващи дейност в рамките на населеното място. Също така покани за събитието бяха 

поставени в информационните табла на МИГ “Лясковец – Стражица”, както и публикуване 

на обява в интернет страница на МИГ “Лясковец – Стражица”. Срещата е открита от г-

жа Мария Маринова, която приветства участниците, след което се пристъпи към 

дискусия, по предварително изготвена презентация.  

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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Дискусионен панел: Изпълнение на СВОМР по мерките от ПРСР 2014-2020г. 

Основните участници, които присъстваха на срещата представляваха сектор НПО, граждани. 

Представени и обсъдени бяха проектите по мерките от ПРСР 2014 – 2020, подадени 

към МИГ „Лясковец – Стражица”, подадени по двата приема на МИГ „Лясковец – 

Стражица”. След обсъждане на подадените проекти, тяхната стойност, се пристъпи към  

Дискусионен панел: Изпълнение на СВОМР по мерките от ОПРЧР 2014-2020г. по мярка 04, 

мярка 05 и мярка 02. 

След което се пристъпи към дискусия на панел „Проблеми и решения при 

кандидатстване по приеми на МИГ”.  

Според екипа на МИГ,  кандидатите често подават непопълнени документи, некоректно 

попълнени документи или непопълнени придружителни документи. 

Препоръка: Формулярът за кандидатстване и приложенията към него да се попълват на 

български език и печатно (на компютър). Не се допуска Формулярът за кандидатстване да 

бъде попълнен на ръка. Задължително е да се попълнят всички полета. Проектното 

предложение включва Формуляр за кандидатстване, приложенията към него и подкрепящите 

документи, съгласно Насоките за кандидатстване за кандидатстване. 

Друг проблем това е че проектните предложения не са окомплектовани съгласно 

посочените в Насоките за кандидатстване изисквания. 

Препоръка: Трябва да се представи Формуляра за кандидатстване и приложенията на 

български език. Всякакви грешки или несъответствия, допуснати при попълване на 

Формуляра за кандидатстване, могат да доведат до незабавно отхвърляне на проектното 

предложение. Не се допуска Формулярът за кандидатстване да бъде попълнен на ръка и е 

задължително да се попълнят всички полета. 

Направена е кафе пауза, след което се пристъпи, към дискусия по следващият панел, а 

именно : Фактори за успешно изпълнение на одобрени проекти. 

Преди да реализират дейност по одобреният проект е добре  документацията да бъде 

обсъдена с екипа на МИГ. Това ще намали в значителна степен риска от допускане на 

грешки, както и до редуциране на безвъзмездна помощ. 

Бенефициенти, реализирали проекти споделиха, че друг фактор за успешното 

изпълнение на одобрени проекти това е предварително осигуряване на средства за 

реализиране на проекта. Един от ключовите фактори за успешното изпълнение на проекта 

това осигуряване на финансирането, защото една част от бенефициентите срещат трудности 

при финансиране на своите дейности. Също така трябва да се следят сроковете и доставките 

за плащания. Неспазването на сроковете може да доведе до намаляване на безвъзмездната 

финансова помощ. 

 „Взаимодействие на МИГ с кандидати и заинтересовани страни при реализиране 

на СВОМР”.  

Според участниците е необходимо да се създадат възможности за стартиране на 

процеси по консултиране, обединява участниците при подход „отдолу-нагоре“. Трябва да се 

включват мерки за публични услуги, при които е бенефициент, а обществения интерес е 

забелязан – основни услуги за населението и бизнеса, туристическа инфраструктура, 

подобряване на инфраструктура. 

Възможни действия за адресиране на интереса на заинтересованата страна това е 

Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в 
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социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел 

улесняване на достъпа до заетост. 

Последният панел, който бе дискутиран това е Интерактивен панел „Очаквания и 

бъдеще“.  

България подкрепя предприетите през последните години промени на Общата 

селскостопанска политика, целящи повишаване на пазарната ориентация на европейското 

земеделие и стабилизиране на Единния пазар на ЕС. Считаме, че европейският модел на 

земеделие е доказал своите предимства и жизнеспособност и това налага запазване и по-

нататъшно развитие на Общата селскостопанска политика, в условията на новите  

предизвикателства. За постигане на желаните резултати от предстоящия процес на 

модернизиране и опростяване, политиката трябва да запази досегашния си балансиран подход, 

основаващ се на два стълба с конкретни цели и сфери на подпомагане чрез взаимно 

допълващи се инструменти.  

С цел минимизиране на изкривяванията в конкурентоспособността между земеделските 

стопанства в ЕС, намираме за целесъобразно службите на Комисията да изготвят анализ на 

подпомагането с европейски и национални средства на единица площ във всяка държава 

членка. Това подпомагане следва да не надхвърля средния размер на подпомагането в ЕС с 

определен процент, дефиниран от ЕК на базата на извършения анализ. Въвеждането на такава 

регулация ще подпомогне процеса към действително сближаване между държавите членки и 

осигуряване на равнопоставени условия на ниво ЕС. 

Подкрепяме идеята, че Европейският фонд за гарантиране на земеделието и 

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони трябва да си взаимодействат с 

останалите Европейски структурни и инвестиционни фондове по ефективен и опростен начин, 

с цел интегрирано развитие на териториите. 

Възможността за трансфер между двата стълба трябва да бъде запазена. 

След изчерпване на всички теми, срещата е закрита.  
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