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ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 

№ 02-ВОМР/ 21.01.2019г. 

Гр.Лясковец 

 Дата:21  януари 2019 година

 Час: 15.00ч.

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

 Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на Годишен доклад за 2018г. за извършените дейности по

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ 

-Докладва: И.Русев-Председател на КС 

2. Обсъждане и приемане на Годишен доклад за 2018г. за извършените дейности по

подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие". 

-Докладва: д-р Ивелина Гецова-Председател на УС. 

3. Обсъждане и приемане на тримесечна Заявка за плащане за 2018г

-Докладва: М.Маринова 

4. Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Годишен план за дейност на МИГ за

2019г. 

-Докладва: д-р Ивелина Гецова-Председател на УС. 

5. Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Комуникационен план за

информиране и публичност на Стратегията на МИГ за 2019г. 

-Докладва: М.Петкова 

6. Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на следните процедури за 2019 година:

- Процедура за ефективна счетоводна политика на МИГ; 

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

- Процедура  за наблюдение и оценка на напредъка на стратегията; 

-Докладва: М.Петкова 

7. Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Документи по ЗЗЛД.

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”
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-Докладва: М.Петкова 

 

8. Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Годишен План за информационни и 

консултационни дейности на МИГ за 2019г. 

-Докладва: М.Петкова 

 

9.Обсъждане и вземане на Решение за промени в Правила за работа на Комисии за подбор 

на проектни предложения за всички мерки от ПРСР в СВОМР. 

-Докладва: М.Маринова 

 

10. Одобрение на Оценителен доклад от Комисия за подбор на проектни предложения по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.095 за 

Мярка  МИГ4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства” от СВОМР. 

-докладва: М. Маринова, Председател на КППП по  процедура за оценка BG06RDNP001-

19.095-S1. 

 

11.Одобрение на Годишен финансов план на МИГ за 2019 година. 

-Докладва: М.Петкова 

 

12.Одобрение на промени в Насоки за кандидатстване по Мярка  МИГ4.1  „Инвестиции в 

земеделски стопанства”, отпадане на дата в лист за ОАСД, одобрение на обява и вземане 

на Решение за отваряне на Втори прием с наличен бюджет от Първи прием. 

 

13.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 

-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: 
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По т.1. от Дневния ред, а именно- Обсъждане и приемане на Годишен доклад за 2018г. за 

извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия 

за ВОМР“ 

-Докладва: И.Русев-Председател на КС 

 

Годишният доклад за 2018г. за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи 

и популяризиране на стратегия за ВОМР“ включва следните раздели с информация, 

приложена към материалите на днешното заседание: 

 

-Управление на Местната инициативна група с описание на действията/промените, които 

засягат управлението на стратегията за ВОМР, органите на управление, функционирането 

на офиса на МИГ, промени в състава и др. 

- Персонал на Местната инициативна група с описание на екипа, ангажиран с прилагането 

на стратегията за ВОМР, промените, които засягат екипа, ако има такива и т.н. 

- Реализирани дейности с описание на дейности, свързани с управление на стратегията, 

дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното 

изпълнение: за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, 

икономически, социални и други анализи и проучвания) и за популяризиране, 

информиране и публичност; за 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 и др. 

- Планирани и извършени дейности през отчетния период; 

- Индикатори; 

-Описание на възникнали проблеми. 

 

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ (по чл.9., ал.2) 

-Рекущи разходи за издръжка на офис и управление: 68914,90 лева 

-Разходи за външни услуги, възнаграждения и осигуровки, дължими от МИГ на експерти 

(физически или юридически лица), свързани с прилагането на стратегията (оценители, 

консултанти, външни експерти и други): 10 024,50 лева 

-Непреки разходи по чл.5, т.3 от Наредба №1 от 2016г. – до 15% от извършените и 

определени за допустими разходи по чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба №1 от 2016 г.: 8845,96 

лева 

-Разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ: 

883,21 лева 

-Разходи за техническо обслужване и годишни винетни такси за лек автомобил, закупен по 

реда на Наредба № 23 от 2009 г.: 666,44 лева 

-Разходи за застраховане на закупени по реда на Наредба №1 от 2016 г. след подписване на 

споразумението за изпълнение на стратегия дълготрайни материални активи, както и на 

такива, закупени по реда на Наредба № 23 от 2009 г.: 647,48 лева 

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

прилагането на стратегията за местно развитие: 4 848,00 лева 
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-Разходи за организиране на събрания на КВО, разходи за участие на събития на Лидер 

мрежа. Разходи за участие на екипа и членове на КВО в срещи с други МИГ: 369,88 лева 

-Финансови разходи, в т. ч. банкови такси за управление на сметки, такси за издаване на 

изискуеми документи такса за електронен подпис: 1311,5 лева 

-Разходи за 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: 2900 лева 

-Анализ на пилотни български и европейски практики относно използването на иновации в 

прилагането на СВОМР, резултати, инструменти. Добавена стойност на територията. 

Местни продукти/бранд и местна общност: 4010 лева 

-Разходи за популяризиране, информиране и публичност: 4 861,16 лева 

-Отпечатване на рекламни и информационни материали: 8 616,00 лева 

-Други разходи за популяризиране, информиране и публичност: 4 614,00 лева 

 

Общо разходи за 2018 година: 121 513,03 лева усвоени при планирани и одобрени от УО 

на ПРСР в размер на 266 327,71 лева. 
 

Няма постъпили коментари, възражения или дискусия. 

 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №01/Протокол 02-ВОМР/ 21.01.2019г. 

 

Управителният съвет на МИГ приема  Годишен доклад за 2018г. за извършените дейности 

по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на 

МИГ“Лясковец-Стражица“ в едно с приложения към документа. 

 
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 приемане на   Годишен доклад за 

2018г. за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за ВОМР“ на МИГ“Лясковец-Стражица“ в едно с приложения към документа. 

 

 

По т.2. от Дневния ред, а именно- Обсъждане и приемане на Годишен доклад за 2018г. за 

извършените дейности по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии 

за Водено от общностите местно развитие". 

-Докладва: д-р Ивелина Гецова-Председател на УС. 

 

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.: 
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 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: 

 

- "БТК" ЕАД  за  телекомуникационни услуги; 

- "Телнет" ООД за доставка на интернет; 

- „Български пощи“ ЕАД за пощенски услуги; 

- "Римсофт-7" ЕООД за поддръжка на счетоводен софтуер; 

- "Полипрес" ООД  за поддръжка на интернет страница; 

- "Янтрапрес" АД за  отпечатване на публикации във вестник; 

- “ЕУРОКС ПРОМАРК КОНСУЛТИНГ” ЕООД за Длъжностно Лице по Защита на 

Личните Данни; 

- "СТИК" ООД за провеждане на обучения; 

- "Новелмед" ООД за трудово-медицинско обслужване; 

- "Д-медия" ООД за рекламни материали; 

- "Д-медия" ООД за  информационни дейности; 

- „НИДИ - 2008” ЕООД за Анализ на пилотни български и европейски практики ; 
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- "Инвестконсулт" СР ООД за Оценка за изпълнение на етап от СВОМР; 

 

 Подготвен и изпратен за одобрение годишен доклад за отчитане изпълнението на 

Стратегията за ВОМР за 2018 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/ за 2018 и за 2019г.;  

- 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 2018г. 

- Изготвени годишни доклади и отчети; 

- Изготвен Годишен План за информационни и консултационни дейности за 2018г. 

- Приемане на план-график за дейностите по прилагане на СВОМР за 2018 г. 

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

програма за прием на проектни предложения по мерките на СВОМР за 2018;  

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

експерти-оценители и помощник-оценители; 

 

 МИГ е провел два на броя конкурси: 

- Допълващ конкурс за външни експерти-оценители; 

- Конкурс за допълване екипа на МИГ; 

 

 Актуализирани Насоки за кандидатстване по следните мерки: 

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

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

- МИГ6.4.1  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” 

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

видове малка по мащаби инфраструктура„; 

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

туристическа инфраструктура 

- 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”; 

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

Стражица” 

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

общините Лясковец и Стражица”; 

- МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”; 
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- МИГ05  „Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни 

места в социални предприятия“ 

 

 Съгласувани с Министерство на финансите и подготвени за прием мерки: 

 

- 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”; 

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

видове малка по мащаби инфраструктура„; 

 

 Съгласувани  с  УО на ОПРЧР мерки с настоящ прием: 

 

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

места в социални предприятия“ 

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

Стражица” 

 

Напредък за 2018 година по мерки:  
Основни 

индикатори 

за финансов 

мониторинг 

са: МИГ4.1. МИГ4.2. МИГ6.4. МИГ7.2. МИГ7.5. МИГ01 МИГ02 МИГ03 МИГ04 МИГ05 

 - Брой на 

подадените 

заявления 10 3 0 5 0 10 0 8 3 0 

- Стойност 

на 

подадените 

заявления   84036474 290000 0 679 737 0 

187695 

0 494 616 455177 0 

- Брой на 

одобрените 

заявления   9 0 0 5 0 10 0 3 2 0 

- Стойност 

на 

одобрените 

заявления   390372.8 0 0 679 737 0 187695 0 195 320 

400 

068 0 

 

 

 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 



            
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“.  

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: 

 

За проучвания и анализи на съответната територия (териториални, икономически, 

социални и други анализи и проучвания): 

 

Реализиране на  услуга : Анализ на пилотни български и европейски практики относно 

използването на иновации в прилагането на СВОМР, резултати, инструменти. Добавена 

стойност на територията. Местни продукти/бранд и местна общност. 

Изготвянето на аналитичен Доклад за нуждите на МИГ е във връзка с текущото прилагане  

на  Стратегия за местно развитие и прилагане на подхода Водено от общностите местно 

развитие и необходимостта от реализиране на проучване, свързано с иновации, добавена 

стойност и местни продукти в контекста на добрите практики и възможности. Обследване 

на пилотни български и европейски практики относно използването на иновации в 

прилагането на СВОМР, резултати, инструменти, които могат да се ползват от МИГ. 

Изясняване на добавената стойност на територията и на  видовете местни продукти/бранд 

и местна общност. 

 

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: Годишни стенни работни календари, Рекламни настолни работни 

календари, Рекламна химикалка, Рекламни магнити за хладилник, Флаш памет  , Рекламен 

ключодържател, Рекламна шапка, Рекламен моливник, Брошура ОПРЧР – СВОМР, 

Брошура ПРСР – СВОМР, Брошура Етноси и уязвими групи, Брошура Иновации, Папки 

МИГ, Бюлетин, Наръчници за 10 мерки от СМР, Транспарант. 

Резултатът, който се очаква МИГ Лясковец - Стражица  да получи с изпълнение на 

дейностите за популяризиране, информираност и публичност следва да имат ясен ефект 

върху местната общност и територията на МИГ. 

http://www.mig-zaedno.eu/
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СНЦ „МИГ „Лясковец – Стражица“ е длъжно да полага усилия и да ползва всички 

достъпни комуникационни инструменти за информирането на потенциалните 

бенефициенти относно възможностите за финансиране в рамките на оперативните 

програми. 

 

За 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 

 

- 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”. 

 

1.Дата: 10-11.11.2018г.  в град Стражица. Тема:  „Прилагане на мерките от СВОМР, 

постигане на резултати и индикатори в СВОМР, стимулиране на бенефициенти за 

включване на иновации в проектите към СВОМР“ – най малко 10 човека /ЧЛЕНОВЕ НА 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ/ 

2.Дата: 24-25.112018г. в град Лясковец. Тема: “Прилагане на мерките от СВОМР, 

постигане на резултати и индикатори в СВОМР, стимулиране на бенефициенти за 

включване на иновации в проектите към СВОМР“ – най малко 10 човека/ЧЛЕНОВЕ НА 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ/ 
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3.Дата: 28-29.11.2018г. в град Лясковец. Тема: “Прилагане на мерките от СВОМР, 

постигане на резултати и индикатори в СВОМР, стимулиране на бенефициенти за 

включване на иновации в проектите към СВОМР“ /ЧЛЕН НА УС И КС/ 

4.Дата: 30.11-01.12.2018г. в град Лясковец. Тема: “Актуална нормативна база за прилагане 

на СВОМР - преглед, разяснения и казуси, свързани с прилагането на СВОМР. 

Тълкувания. Проблеми и предизвикателства“ /не по-малко от 10 участника – членове на 

Управителния съвет (УС), Контролния съвет (КС) и Общото събрание на МИГ Лясковец – 

Стражица/ 

Във връзка с гореизложената информация няма възникнали коментари и дискусия. 
 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №02/Протокол 02-ВОМР/ 21.01.2019г. 

 

Управителният съвет на МИГ приема Годишен доклад за 2018г. за извършените дейности 

по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие" в едно с приложения към документа. 

 
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 приемане на Годишен доклад за 

2018г. за извършените дейности по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие" в едно с приложения към документа. 

 

По т.3. от Дневния ред, а именно – Обсъждане и приемане на тримесечна Заявка за 

плащане за 2018г . 

-Докладва: М.Маринова 

 

Заявката за плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

ВОМР“ е предоставена подробно към материалите на днешното заседание.  

Периода на отчет е 01.10.2018г.-31.12.2018 г. 

Основна информация:  

Действащи договори с изпълнители на услуги: съгласно подробно приложена справка. 

 

За нуждите от работа на Комисии за подбор на проектни предложения са сключени 

следните граждански договори: съгласно подробно приложена справка. 
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- Актуализирани са следните Насоки за кандидатстване в едно с приложимите към 

тях документи: 

 

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

инфраструктура”; 

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

Стражица”; 

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

в социални предприятия“ 

 

- МИГ е подготвил и реализирал следните процедури за прием на проектни 

предложения: приложен списък с напредък на изпълнението на Стратегията за ВОМР. 

Обща сума на разходите за четвърто тримесечие съгласно подробно приложена справка: 

49723,54 лева. 

 

Във връзка с гореизложената информация няма възникнали коментари и дискусия. 
 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №03/Протокол 02-ВОМР/ 21.01.2019г. 

 

Управителният съвет на МИГ приема  тримесечна Заявка за плащане за 2018г. за четвърто 

тримесечие в едно с приложения към документа. 

 

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 приемане  тримесечна Заявка за 

плащане за 2018г. за четвърто тримесечие в едно с приложения към документа. 

 

По т.4. от Дневния ред, а именно – Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на 

Годишен план за дейност на МИГ за 2019г. 

-Докладва: д-р Ивелина Гецова-Председател на УС. 

 

До 2023 година  на нашата територия Местната група ще прилага подхода „Водено от 

общностите местно развитие“ и нова Мултифондова Стратегия за местно развитие. 

 

Стратегия за местно развитие на МИГ дава устойчивост на постигнатите до момента 

резултати и надграждане със следващи инвестиции, вкл. иновации във всеки сектор на 

въздействие. 
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ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2019 ГОДИНА: 

 

1.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: 01.01.2019г.-до одобрение на процедурите и договориране на проекти с 

бенефициенти от страна на ДФЗ-РА. 

 

 Индикативен бюджет за одобрение и финансиране на проекти на бенефициенти по 

мерките на МИГ както следва: 

 

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

 

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

на  остатъка от Първи прием; 

 

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

предвидени средства  в размер на остатъка от Първи прием; 

 

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

средства  в размер на остатъка от Първи прием; 

 

 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 остатъка от 

Първи прием; 

 

- 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 

остатъка от Първи прием; 

 

 Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 
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- 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” - с предвидени средства  в размер на остатъка от Първи 

прием; 

 

 - Мярка МИГ04. „Социални иновации за активно социално включване” с предвидени 

средства  в размер на остатъка от Първи прием; 

 

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

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

 

 

2. 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: 291 400.53 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 ; 

- 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. 

 

3.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. 
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4.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. 

 

Във връзка с гореизложената информация няма възникнали коментари и дискусия. 
 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №04/Протокол 02-ВОМР/ 21.01.2019г. 

 

Управителният съвет на МИГ одобрява Годишен план за дейност на МИГ за 2019г. на 

МИГ“Лясковец-Стражица“. 

 

Гласуване: кворум –6 

-ЗА: 6 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

Със 6 гласа „за“ УС на МИГ взе Решение за одобрение на Годишен план за дейност на 

МИГ за 2019г. на МИГ“Лясковец-Стражица“. 

 

По т.5. от Дневния ред, а именно – Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на 

Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията на МИГ за 2019г. 

-Докладва: М.Петкова 

 

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 
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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.). 

Във връзка с гореизложеното МИГ е разработил Комуникационен план за 2019г., 

подробно приложение към документите на настоящото заседание. 

 

Във връзка с гореизложената информация няма възникнали коментари и дискусия. 
 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №05/Протокол 02-ВОМР/ 21.01.2019г. 

 

Управителният съвет на МИГ одобрява Комуникационен план за информиране и 

публичност на Стратегията на МИГ за 2019г. на МИГ“Лясковец-Стражица“. 

 

Гласуване: кворум –6 

-ЗА: 6 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

Със 6 гласа „за“ УС на МИГ взе Решение за одобрение на Комуникационен план за 

информиране и публичност на Стратегията на МИГ за 2019г.  на МИГ“Лясковец-

Стражица“. 

 

По т.6. от Дневния ред, а именно – Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на 

следните процедури за 2019 година: 

- Процедура за ефективна счетоводна политика на МИГ; 

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

- Процедура  за наблюдение и оценка на напредъка на стратегията; 

-Докладва: М.Петкова 

 

Във връзка с управление и администриране на дейността на МИГ“Лясковец-Стражица и 

изпълнението на 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" и на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия 

за ВОМР“ е разработил следните процедури, подробни приложения към документите на 

настоящото заседание: 

- Процедура за ефективна счетоводна политика на МИГ; 

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

- Процедура  за наблюдение и оценка на напредъка на стратегията; 
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Във връзка с гореизложената информация няма възникнали коментари и дискусия. 
 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №06/Протокол 02-ВОМР/ 21.01.2019г. 

 

Управителният съвет на МИГ одобрява следните процедури за 2019 година: 

- Процедура за ефективна счетоводна политика на МИГ; 

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

- Процедура  за наблюдение и оценка на напредъка на стратегията; 

 

Гласуване: кворум –6 

-ЗА: 6 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

Със 6 гласа „за“ УС на МИГ взе Решение за  одобрение на следните процедури за 2019 

година: 

- Процедура за ефективна счетоводна политика на МИГ; 

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

- Процедура  за наблюдение и оценка на напредъка на стратегията; 

 

По т.7. от Дневния ред, а именно- Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на 

Документи по ЗЗЛД. 

-Докладва: М.Петкова 

 

Фирма:   “ЕУРОКС ПРОМАРК КОНСУЛТИНГ” ЕООД е разработила подробни 

документи, правила, бланки и др., свързани с изпълнение на ангажиментите на МИГ по 

Закона за защита на личните данни. 

Като част от социално отговорните принципи, които СНЦ „МИГ ЛЯСКОВЕЦ - 

СТРАЖИЦА“,  наричано по-долу за краткост и МИГ, следва по отношение на своите 

клиенти – физически и юридически лица, служители, външни сътрудници, партньори и 

други субекти от външната среда, МИГ е силно ангажирана с пълното съответствие на 

своите политики по управление с приложимото национално  и европейско  

законодателство в сферата на защита на личните данни. 

Доверието в МИГ и цялостната ѝ дейност от страна на всички субекти – пряко свързани с 

нея, както и външни такива, е основна ценност, върху която се гради нейното управление. 

Опазването репутацията на МИГ, като едно от най-важните ѝ предимства, също се 

нарежда сред основни цели пред ръководството ѝ. 

Целият набор от разработена документация по ЗЗЛД е подробно приложена към 

документите на настоящото заседание. 

 

Във връзка с гореизложената информация няма възникнали коментари и дискусия. 
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Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №07/Протокол 02-ВОМР/ 21.01.2019г. 

 

Управителният съвет на МИГ одобрение на Документи по ЗЗЛД на МИГ“Лясковец-

Стражица“. 

 

Гласуване: кворум –6 

-ЗА: 6 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

Със 6 гласа „за“ УС на МИГ взе Решение за  одобрение на Документи по ЗЗЛД на 

МИГ“Лясковец-Стражица“. 

 

По т.8. от Дневния ред, а именно- Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на 

Годишен План за информационни и консултационни дейности на МИГ за 2019г. 

-Докладва: М.Петкова 

 
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 през 2019г. 

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  

2019г. 

 

Външна услуга 

 

Екип 

3 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 

4 Създаване и реализиране на 

публикации в печатни и 

електронни медии и 

излъчвания в радио- и 

телевизионни медии  

Публикации в местни или регионални медии  

Текущо през 

годината 

 

 

 

Външна услуга 

 

Екип 

5 Поддръжка на интернет 

страница, в т.ч.  

Поддържане на актуални новини и 

информация за дейностите на МИГ 

 

Текущо през 

 

Външна услуга 
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годината Екип 

6 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 

7 Мобилни кампании за 

микропредприятия и 

земеделски производители 

„Споделете успех, вижте 

добра практика“ (Кампания) 

МИГ ще проведе мобилна кампания, като 

посети населени места на територията на 

МИГ с цел да промотира успешни проекти 

„Споделете успех, вижте добра практика“ 

 

 

Съгласно Годишен 

план за дейности 

през  

2019г. 

 

Външна услуга 

 

Екип 

8 Хепънинг на МИГ за 

проекти, които се реализират 

)Разработване на цялостна 

концепция за създаване на 

уникален за територията 

празник на МИГ 

Общностно събитие за територията  

 

 

Един път годишно 

 

 

 

 

Външна услуга 

 

Екип 

9 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  

2019г. 

 

 

Външна услуга 

 

Екип 

10 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  

2019г. 

 

 

 

Екип 

11 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  

2019г. 

 

 

Външна услуга 

 

Екип 

 

 

 

Във връзка с гореизложената информация няма възникнали коментари и дискусия. 
 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №08/Протокол 02-ВОМР/ 21.01.2019г. 

 

Управителният съвет на МИГ одобрение Годишен План за информационни и 

консултационни дейности на МИГ за 2019г. 
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Гласуване: кворум –6 

-ЗА: 6 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

Със 6 гласа „за“ УС на МИГ взе Решение за  одобрение на Годишен План за 

информационни и консултационни дейности на МИГ за 2019г. 

 

По т.9. от Дневния ред, а именно- Обсъждане и вземане на Решение за промени в 

Правила за работа на Комисии за подбор на проектни предложения за всички мерки от 

ПРСР в СВОМР. 

-Докладва: М.Маринова 

 

За всички 6 мерки от ПРСР МИГ е разработил и прилага Правила за работа на Оценителна 

комисия при подбор на проекти, финансирани чрез ВОМР, СНЦ „МИГ –Лясковец-

Стражица“. Както следва:  

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

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

- МИГ6.4.1  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” 

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

видове малка по мащаби инфраструктура„; 

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

туристическа инфраструктура 

- 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”; 

 

След като МИГ е провел вече няколко КППП по мерките от ПРСР се стигна до извода, че 

са необходими следните промени в КППП за мерките от ПРСР: 

-да не се посочват крайните дати за приеми; 

-да не се посочват(когато има) бюджетите на приемите; 

-да се опише подробно уведомяването на неодобрените кандидати на Етап ОАСД и при 

отпадане/неодобрение на проекта. 

-други необходими промени във връзка с оптимизиране на работата на КППП. 

Всеки път е трудно да се прави ново заседание на УС за одобрение на Правилата за дадена 

мярка за работа на КППП. 

Затова УС на МИГ следва да приеме принципното съдържане, което в хода на работа да 

бъде актуализирано, ако се налага. 

 

Във връзка с гореизложената информация няма възникнали коментари и дискусия. 
 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №09/Протокол 02-ВОМР/ 21.01.2019г. 
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Управителният съвет на МИГ одобрява промените в Правила за работа на Комисии за 

подбор на проектни предложения за всички мерки от ПРСР в СВОМР в едно с 

приложените Правила за КППП по мерките от ПРСР. 

 

Гласуване: кворум –6 

-ЗА: 6 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

Със 6 гласа „за“ УС на МИГ взе Решение за  одобрение на промените в Правила за работа 

на Комисии за подбор на проектни предложения за всички мерки от ПРСР в СВОМР в 

едно с приложените Правила за КППП по мерките от ПРСР. 

 

По т.10. от Дневния ред, а именно- Одобрение на Оценителен доклад от Комисия за 

подбор на проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-19.095 за Мярка  МИГ4.1  „Инвестиции в земеделски 

стопанства” от СВОМР. 

-докладва: М. Маринова, Председател на КППП по  процедура за оценка 

№BG06RDNP001-19.095-S1. 

 

КППП по  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № 

BG06RDNP001-19.095 за Мярка  МИГ4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства” 

приключи своята работя съгласно  Заповед за назначаване на Комисия за подбор на 

проектни предложения  №52/30.11.2018г. на 14 януари 2019г.  

 

Изготвен е Оценителен доклад, съгласно разпоредбите на Минималните изисквания към 

реда за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР по чл. 41, ал. 2 от ПМС 

161/2016г. в срок до 5 работни дни от приключване работата на КППП. 

 

Съгласно разпоредбите на Минималните изисквания към реда за оценка на проектни 

предложения към стратегията за ВОМР по чл. 41, ал. 2 от ПМС 161/2016г. в срок до 5 

работни дни от приключване работата на КППП Управителния съвет на МИГ ОДОБРЯВА 

Оценителния доклад. 

 

Оценителният доклад на КППП по процедура за оценка №BG06RDNP001-19.095 S1  по  

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.095 за 

Мярка  МИГ4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства” е предоставен на членовете на УС 

предварително с оглед подробно запознаване с неговото съдържание в едно със следните 

приложения:  

 

1) Протокол от извършена АСД по процедура за оценка BG06RDNP001-19.095-S1; 

2) Доклад от извършена АСД по процедура за оценка BG06RDNP001-19.095-S1; 

3) Протокол от извършена ТФО по процедура за оценка BG06RDNP001-19.095-S1; 
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4) Доклад от извършена ТФО по процедура за оценка BG06RDNP001-19.095-S1; 

5) Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подреден по реда 

на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде 

предоставена за всеки един от тях; 

 

Одобрена БФП за всяко от проектните предложения: 

 

 

Номер на ПП 

 

Наименование 

 

 

Дата и час на 

регистрация 

Финален статус 

Име 

Булстат/ 
ЕИК/ЕГН 

БФП 

в лева 

Корекция 

в бюджет 

BG06RDNP001-

19.095-0001 

„Оборудване на птицеферма за 

стартиране на животновъдна 

дейност в стопанството на 

Тихомир Станчев” 

Тихомир 

Тотков 

Станчев 

8812121548 41 561,96 Не 

BG06RDNP001-

19.095-0002 

„Повишаване 

конкурентоспособността на 

животновъдно стопанство чрез 

модернизиране на процесите в 

него”. 

Симеон Зарков 

Захариев 

9012021428  34 749,16 Не  

BG06RDNP001-

19.095-0003 

Закупуване на Комбиниран  багер 

- товарач CATERPILLAR , модел 

427F2 

МАРИН  

ПЕТРОВ  

ЧЕШМИЧКОВ 

6410011461 49 950,00

  

Не  

BG06RDNP001-

19.095-0004 

Въвеждане на иновативен подход 

при отглеждане на млечни крави в 

животновъдно стопанство на 

територията на МИГ Лясковец - 

Стражица. 

ИВАН 

ПЪРВАНОВ 

ИВАНОВ 

7102121440  49 863,00 Не  

BG06RDNP001-

19.095-0005 

Инвестиции в земеделска техника 

с цел модернизация на 

земеделското стопанство 

РУМЕН 

ИВАНОВ 

СТОЙКОВ 

6508081461 49 900,00 Не  

BG06RDNP001-

19.095-0007 

„Модернизация  на пчелно  

стопанство  за производство на  

биологичен пчелен мед  и прашец, 

чрез закупуване на пчелни 

кошери, инвентар и машини” . 

Валентин 

Недялков 

Вълчев 

5111251567 14 834,58 Не  

BG06RDNP001-

19.095-0008 

Въвеждане на иновативен подход 

при организация, експлоатация на 

машинно-тракторния парк в 

животновъдно стопанство на 

територията на МИГ Лясковец - 

Стражица. 

ПЪРВАН 

ИВАНОВ 

ПЪРВАНОВ 

9307031422 49 950,00 Не  

BG06RDNP001-

19.095-0009 

ЗАКУПУВАНЕ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА 

МОНИ-99 

ЕООД 

104608570  49 764,92 Не  
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ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА 

НА СТОПАНСТВОТО НА 

"МОНИ – 99” ЕООД 

BG06RDNP001-

19.095-0010 

“Ново оборудване за стопанството 

на „ПЕТЪР НИКОЛОВ“ ЕООД 

"Петър 

Николов" 

ЕООД 

104647468  49 799,14 Не  

 

Класиране на проектните предложения: 

 
ПП рег. 

номер 

Кандидат 

УИН Наименован

ие 

Код на 

организацията 

по КИД 2008 

Код на 

проекта по 

КИД 2008 

Статус Точки Пореден 

номер 

BG06RD

NP001-

19.095-

0001 

8812121

548 

Тихомир 

Тотков 

Станчев 

01.2 

Отглеждане на 

многогодишни 

насаждения 

01.47 

Отглеждане 

на домашни 

птици 

Преминава 60.00 1 

BG06RD

NP001-

19.095-

0004 

7102121

440 

ИВАН 

ПЪРВАНОВ 

ИВАНОВ 

01.41 

Отглеждане на 

едър рогат 

добитък, с 

млечно 

направление 

01.41 

Отглеждане 

на едър рогат 

добитък, с 

млечно 

направление 

Преминава 60.00 2 

BG06RD

NP001-

19.095-

0008 

9307031

422 

ПЪРВАН 

ИВАНОВ 

ПЪРВАНОВ 

01.41 

Отглеждане на 

едър рогат 

добитък, с 

млечно 

направление 

01.41 

Отглеждане 

на едър рогат 

добитък, с 

млечно 

направление 

Преминава 60.00 3 

BG06RD

NP001-

19.095-

0009 

1046085

70 

МОНИ-99 

ЕООД 

01.11 

Отглеждане на 

зърнени (без 

ориз) и бобови 

растения и 

маслодайни 

семена 

01.11 

Отглеждане 

на зърнени 

(без ориз) и 

бобови 

растения и 

маслодайни 

семена 

Преминава 60.00 4 

BG06RD

NP001-

19.095-

0010 

1046474

68 

"Петър 

Николов" 

ЕООД 

01.47 

Отглеждане на 

домашни 

птици 

01.47 

Отглеждане 

на домашни 

птици 

Преминава 60.00 5 

BG06RD

NP001-

19.095-

0005 

6508081

461 

ЗЕМЕДЕЛСК

И 

ПРОИЗВОДИ

ТЕЛ РУМЕН 

ИВАНОВ 

01 

Растениевъдств

о, 

животновъдств

о и лов; 

01.1 

Отглеждане 

на 

едногодишни 

растения 

Преминава 57.50 6 
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СТОЙКОВ спомагателни 

дейности 

BG06RD

NP001-

19.095-

0002 

9012021

428 

Симеон 

Зарков 

Захариев 

01.41 

Отглеждане на 

едър рогат 

добитък, с 

млечно 

направление 

01.41 

Отглеждане 

на едър рогат 

добитък, с 

млечно 

направление 

Преминава 55.00 7 

BG06RD

NP001-

19.095-

0003 

6410011

461 

МАРИН  

ПЕТРОВ  

ЧЕШМИЧКО

В 

01.11 

Отглеждане на 

зърнени (без 

ориз) и бобови 

растения и 

маслодайни 

семена 

01.11 

Отглеждане 

на зърнени 

(без ориз) и 

бобови 

растения и 

маслодайни 

семена 

Преминава 55.00 8 

BG06RD

NP001-

19.095-

0007 

5111251

567 

Земеделски 

производител 

Валентин 

Недялков 

Вълчев 

01.4 

Животновъдств

о 

24.44 

Производство 

на мед 

Преминава 50.00 9 

 

Недопуснати проектни предложения до етап „ТФО“:  

 

Номер на ПП 

 

Наименование 

 

 

Дата и час на 

регистрация 

Регистрационен статус 

Име 
Булстат/ 
ЕИК/ЕГН 

Дата и час  

BG06RDNP001-

19.095-0006 

Модернезиране на биологична 

овощна градина в с. Нова 

Върбовка, общ. Стражица, обл. 

Велико Търново 

Градинар груп 

ООД 

204270059 28.11.2018г. 

Час:00:12 

Регистрирано  

 

6)Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, 

но за които не достига финансирани подредени по реда на тяхното класиране; 

-няма резервни проектни предложения; 

 

7)Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основание за тяхното 

отхвърляне; 

           -приложен; 

 

8)Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения.   

-няма оттеглени по време на оценката проектни предложения. 

 

-Петър Тахрилов като член на Управителния съвет на МИГ е от квотата на местния бизнес 

и селско стопанство. По тази причина Петър Тахрилов си дава „отвод“ от настоящото 
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гласуване. (във връзка с несъздаване на условия за евентуален конфликт на интереси). 

 

Пламен Пенчев като член на Управителния съвет на МИГ е от квотата на местния бизнес и 

селско стопанство. По тази причина Пламен Пенчев си дава „отвод“ от настоящото 

гласуване. (във връзка с несъздаване на условия за евентуален конфликт на интереси). 

 
Кворум за вземане на Решение: 4 члена на УС. 

 
Няма дискусия по така предоставената информация. 

 
Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №10/Протокол 02-ВОМР/ 21.01.2019г. 

 

Управителният съвет на МИГ одобрява Оценителен доклад от Комисия за подбор на 

проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ BG06RDNP001-19.095 за Мярка  МИГ4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства” от 

СВОМР в едно с всички приложими документи. 

 

Гласуване: кворум –4 

-ЗА: 4 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

Със 4 гласа „за“ УС на МИГ взе Решение за  одобрение на Оценителен доклад от Комисия 

за подбор на проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-19.095 за Мярка  МИГ4.1  „Инвестиции в земеделски 

стопанства” от СВОМР в едно с всички приложими документи. 

 

По т.11. от Дневния ред, а именно- Одобрение на Годишен финансов план на МИГ за 

2019 година. 

-Докладва: М.Петкова 

 

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 остатъка от предишни приеми; 

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

предвидени средства  в размер на остатъка от предишни приеми; 
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- -Мярка МИГ 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” с предвидени 

средства в размер на на остатъка от предишни приеми 

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

всички видове малка по мащаби инфраструктура” с предвидени средства  в размер на 

на остатъка от предишни приеми; 

- 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 остатъка от предишни приеми; 

- 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” с предвидени средства в размер  на остатъка от 

предишни приеми; 

- Мярка МИГ04. „Социални иновации за активно социално включване” - с 

предвидени средства в размер  на остатъка от предишни приеми; 

- 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 

2019г. 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". 

 Период: 01.01.2019г.-31.12.2019г.

 Индикативен бюджет: 291 400.53лева

 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; 
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- 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) - ; 

- 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. 

Няма дискусия по така предоставената информация. 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

РЕШЕНИЕ №11/Протокол 02-ВОМР/ 21.01.2019г. 

Управителният съвет на МИГ одобрява Годишен финансов план на МИГ“Лясковец-

Стражица“ за 2019 година. 

Гласуване: кворум –6 

-ЗА: 6 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

Със 6 гласа „за“ УС на МИГ взе Решение за  одобрение на Годишен финансов план на 

МИГ“Лясковец-Стражица“ за 2019 година. 

По т.12. от Дневния ред, а именно- Одобрение на промени в Насоки за кандидатстване по 

Мярка  МИГ4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства”, отпадане на дата в лист за ОАСД, 

одобрение на обява и вземане на Решение за отваряне на Втори прием с наличен бюджет 

от Първи прием. 

На 14.01.2019г. приключи КППП по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-19.095 за Мярка  МИГ4.1  „Инвестиции в земеделски 

стопанства” от СВОМР с одобрени общо 9 проекта със стойност на субсидията в размер на 

390 372.76 лева. 

Във връзка с обявен Втори срок за прием по мярката, който срок е до 17.00ч. на 

28.02.2019г. е необходимо да бъде активиран в ИСУН втория прием с остатъчния ресурс. 

Също така, възникна необходимост МИГ да направи корекция в документи към Насоки за 

кандидатстване. По-конкретно в документ „ОАСД“ към „Документи за информация“ . Там 

се премахват крайните срокове за кандидатстване. Размер на средствата за Втори прием : 

209 627,24 лева. 



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“.  

Също така е необходимо да се публикува нова Обява. 

-Петър Тахрилов като член на Управителния съвет на МИГ е от квотата на местния бизнес 

и селско стопанство. По тази причина Петър Тахрилов си дава „отвод“ от настоящото 

гласуване. (във връзка с несъздаване на условия за евентуален конфликт на интереси). 

Пламен Пенчев като член на Управителния съвет на МИГ е от квотата на местния бизнес и 

селско стопанство. По тази причина Пламен Пенчев си дава „отвод“ от настоящото 

гласуване. (във връзка с несъздаване на условия за евентуален конфликт на интереси). 

Кворум за вземане на Решение: 4 члена на УС. 

Няма дискусия по така предоставената информация. 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

РЕШЕНИЕ №12/Протокол 02-ВОМР/ 21.01.2019г. 

Управителният съвет на МИГ одобрява описаните в точката промени в Насоки за 

кандидатстване по Мярка  МИГ4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства”, отпадане на 

дата в лист за ОАСД, одобрение на обява и вземане на Решение за отваряне на Втори 

прием с наличен бюджет от Първи прием. Размер на средствата за Втори прием : 

209 627,24 лева. Възлага на Председателя на УС на МИГ да издаде Заповед за 

утвърждаване на Насоки за кандидатстване, вкл. обява. 

Гласуване: кворум –4 

-ЗА: 4 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

Със 4 гласа „за“ УС на МИГ взе Решение за  одобрение на промени в Насоки за 

кандидатстване по Мярка  МИГ4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства”, отпадане на 

дата в лист за ОАСД, одобрение на обява и вземане на Решение за отваряне на Втори 

прием с наличен бюджет от Първи прием. Размер на средствата за Втори прием : 

209 627,24 лева.. Възлага на Председателя на УС на МИГ да издаде Заповед за 

утвърждаване на Насоки за кандидатстване, вкл. обява. 

По т.13. от Дневния ред, а именно- други, няма 

С приключване на Дневния ред приключи и заседанието на УС. 
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