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ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО  ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ 

-РЕДОВНО СВИКАНО 

№01/30.01.2019г. 

Днес, 30 януари  2019г. в град Лясковец се състави настоящия Протокол от провеждане на 

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

 дата: 30 януари  2019г., сряда

 начален час: 15.00ч.

 място: заседателна зала в Зала в бивш Младежки дом ( до офис на МИГ)

 Дневен ред:

Час: Точка от Дневния ред: Докладва: 

15.00- 

15.15ч. 

1.Регистрация на участниците в Общото събрание и проверка на 

Кворум. Избор на Председател и секретар на ОС; 

УС на 

МИГ 

15.15- 

15.30ч. 

2.Обсъждане и приемане на Годишен доклад за 2018г. за

извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“ 

КС на 

МИГ 

15.30- 

16.00ч. 

3.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". 

УС  на 

МИГ 

16.00- 

16.30ч. 

4. Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Годишен отчет

на МИГ за 2018г. 

УС  на 

МИГ 

16.30ч.- 

16.45 

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

за дейност на МИГ за 2019г. 

УС  на 

МИГ 

16.45- 

17.00ч. 

6. Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на

Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията 

на МИГ за 2019г. 

УС  на 

МИГ 

17.00- 

17.30ч. 

7.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; 

УС  на 

МИГ 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”
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- Процедура  за наблюдение и оценка на напредъка на стратегията; 

17.30- 

18.00ч. 

8.Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Документи по 

ЗЗЛД. 

УС  на 

МИГ 

18.00- 

18.15ч. 

9.Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Годишен План за 

информационни и консултационни дейности на МИГ за 2019г. 

УС  на 

МИГ 

18.15ч. 10.Други УС  на 

МИГ 

 

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

популяризиране на стратегия за ВОМР“ 

- Годишен доклад за 2018г. за извършените дейности по подмярка 19.2 "Прилагане на операции 

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

- Годишен отчет на МИГ за 2018г. 

- Годишен план за дейност на МИГ за 2019г. 

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

- 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; 

-Документи по ЗЗЛД. 

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

 

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 доклад за 2018г. за извършените 

дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“. 
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По точката от Дневния ред, Г-жа Желязкова, Председател на днешното ОС  даде думата на 

Анелия Захариева, счетоводител  на МИГ за оповестяване на информация за  Годишен доклад 

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

стратегия за ВОМР“ 

 

Период на отчитане: 01.01.2018г.-31.12.2018 г. 

 

Годишният доклад на МИГ с състои от следните разработени раздели: (приложение 

предоставено на хартия на членовете на ОС) 

 

1. Управление на Местната инициативна група. 

Описание на действията/промените, които засягат управлението на стратегията за ВОМР, 

органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в състава (ако има 

такива)  

2. Персонал на Местната инициативна група. 

Описание на екипа, ангажиран с прилагането на стратегията за ВОМР, промените, които засягат 

екипа, ако има такива и т.н. 

3. Реализирани дейности 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията 

-Дейности по прилагане на СВОМР, свързани с УС, ОС и КС на МИГ за отчетния период 

- Действащи договори с изпълнители на услуги 

- Сключени граждански договори 

- Преработени Насоки за кандидатстване в едно с приложимите към тях документи 

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

-Обобщена справка за реализирани приеми и договориране, актуализирана към датата на 

настоящата Заявка по ПРСР. 

 

Бюджет 

по 

подмярка 

19.2 

(лева) 

От 

ПРСР 

Подадени 

проекти/ 

бюджет 

%  

Проекти 

подадени 

в МИГ 

(брой) 

Проекти 

подадени в 

МИГ (сума 

субсидия/лева) 

Проекти 

одобрени 

от МИГ 

(брой) 

Одобрени 

проекти/бюджет 

% 

Проекти 

одобрени от 

МИГ (сума 

субсидия/лева) 

Проекти 

подадени 

в ДФЗ - 

РА 

(брой) 

2 933 

745,00     

52,51% 25 1 540 494,60     25 49,07% 1 445501,43 24 

 

-Обобщена справка за реализирани приеми и договориране, актуализирана към датата на 

настоящата Заявка по ОПРЧР: 
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Бюджет по 

подмярка 19.2 

(лева) 

ОПРЧР 

Подаден

и 

проекти/

бюджет 

%  

Проекти 

подадени в 

МИГ (брой) 

Проекти 

подадени в 

МИГ (сума 

субсидия 

/лева) 

Проекти одобрени 

от МИГ (брой) 

Одобрени 

проекти/ 

бюджет 

 % 

1 486 000,00     63,92% 12 949 794,27     5 40,07% 

Проекти 

одобрени от МИГ 

(сума 

субсидия/лева) 

Одобрени проекти 

от УО (брой) 

Одобрени 

проекти от УО 

(сума 

субсидия/лева) 

Сключени 

договори (брой) 

Сключени 

договори/одобрен

и проекти % 

595 389,37     4 595 389,37     4 595 389,37     

 

3.2 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) 

 

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: 127 000 лева 

 

Красимира Желязкова, Председател на провежданото в момента ОС прикани участниците към 

обсъждане на така предоставената информация. 

 

Обсъждане и въпроси не възникват.  

 

Председателят прикани участниците в ОС към гласуване на Решение за 

одобрение/приемане на  Годишен доклад за 2018г. за извършените дейности по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ 

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

 

РЕШЕНИЕ №01/ОС01/30.01.2019г. 

 

ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Годишен доклад за 2018г. за извършените дейности по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ 
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ГЛАСУВАНЕ: 

-ЗА: 15 гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 15 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение за одобрение на Годишен доклад за 2018г. 

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

ВОМР“ се приема. 

 

По т. 3 от Дневния ред: 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". 

 

По точката от Дневния ред, Г-жа Желязкова, Председател на днешното ОС  даде думата на 

Мария Маринова, изпълнителен директор на МИГ за оповестяване на информация за  Годишен 

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

на стратегия за ВОМР“ 

 

Период на отчитане: 01.01.2018г.-31.12.2018 г. 

 

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 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.: 

 

 МИГ е провел два на броя конкурси: 

- Допълващ конкурс за външни експерти-оценители; 
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- Конкурс за допълване екипа на МИГ; 

 

 Актуалзирани 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”; 

- 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 10 3 0 5 0 10 0 8 3 0 
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заявления 

- 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 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. 
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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. 

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) 

 

http://www.mig-zaedno.eu/
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- 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/ 

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/ 

Красимира Желязкова, Председател на провежданото в момента ОС прикани участниците към 

обсъждане на така предоставената информация. 

 

Обсъждане и въпроси не възникват.  

 

Председателят прикани участниците в ОС към гласуване на Решение за 

одобрение/приемане на  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". 

 

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

 

РЕШЕНИЕ №02/ОС01/30.01.2019г. 

 

ОДОБРЯВА/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". 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

-ЗА: 15 гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 
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-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 15 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение за одобрение на 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". 

 

По т. 4 от Дневния ред: Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Годишен отчет 

на МИГ за 2018г. 

 

По точката от Дневния ред, Г-жа Желязкова, Председател на днешното ОС  даде думата на 

Мария Маринова, изпълнителен директор на МИГ за оповестяване на информация за  Годишен 

отчет на МИГ за 2018г. 

 

Период на отчитане: 01.01.2018г.-31.12.2018 г. 

 

В Доклада са представени 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. 

 

В Доклада е представен реализиран бюджет по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” 

 

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: 01.01.2018г.-31.12.2018г. 

- 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  

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. 



            
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“.  

- 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. 

 

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. 

 

Красимира Желязкова, Председател на провежданото в момента ОС прикани участниците към 

обсъждане на така предоставената информация. 

 

Обсъждане и въпроси не възникват.  

 

Председателят прикани участниците в ОС към гласуване на Решение за 

одобрение/приемане на  приемане на одобрение на Годишен отчет на МИГ за 2018г. 

 

Във връзка с предоставената информация, Общото събрание взе следното Решение: 
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РЕШЕНИЕ №03/ОС01/30.01.2019г. 

 

ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Годишен отчет на МИГ за 2018г. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

-ЗА: 15 гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 15 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение за одобрение на одобрение на Годишен 

отчет на МИГ за 2018г. е прието 

 

По т. 5 от Дневния ред: Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Годишен план за 

дейност на МИГ за 2019г. 

 

По точката от Дневния ред, Г-жа Желязкова, Председател на днешното ОС  даде думата на 

Мария Петкова, експерт в екипа на МИГ за оповестяване на информация за  Годишен отчет на 

МИГ за 2018г. 

 

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. 

 

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; 
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- 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) 

 

- 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". 
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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. 

 

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. 

 

Красимира Желязкова, Председател на провежданото в момента ОС прикани участниците към 

обсъждане на така предоставената информация. 

 

Обсъждане и въпроси не възникват.  

 

Председателят прикани участниците в ОС към гласуване на Решение за одобрение на 

Годишен план за дейност на МИГ за 2019г. 
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Във връзка с предоставената информация, Общото събрание взе следното Решение: 

 

РЕШЕНИЕ №04/ОС01/30.01.2019г. 

 

ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Годишен план за дейност на МИГ за 2019г. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

-ЗА: 15 гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 15 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение за одобрение на одобрение на Годишен 

план за дейност на МИГ за 2019г. е прието. 

 

По т. 6 от Дневния ред: Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Комуникационен 

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

 

По точката от Дневния ред, Г-жа Желязкова, Председател на днешното ОС  даде думата на 

Мария Петкова, експерт в екипа на МИГ за оповестяване на информация за Комуникационен 

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

 

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.). 

 

Дейностите от Комуникационен план са приложени на хартия за всички участници. 

 

 

Красимира Желязкова, Председател на провежданото в момента ОС прикани участниците към 

обсъждане на така предоставената информация. 
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Обсъждане и въпроси не възникват. 

Председателят прикани участниците в ОС към гласуване на Решение за одобрение на 

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

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

РЕШЕНИЕ №05/ОС01/30.01.2019г. 

ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията 

на МИГ за 2019г. 

ГЛАСУВАНЕ: 

-ЗА: 15 гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 15 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение за одобрение на одобрение на 

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

По т. 7 от Дневния ред: 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; 

По точката от Дневния ред, Г-жа Желязкова, Председател на днешното ОС  даде думата на 

Анелия Захариева, счетоводител в екипа на МИГ за оповестяване на информация процедури, 

свързани с: ефективна счетоводна политика на МИГ; правила за документооборота и 

съхранението на информация на МИГ и Процедура  за наблюдение и оценка на напредъка на 

стратегията. 

Трите Процедури са приложени на хартия за всички участници в днешното ОС на МИГ. 

Красимира Желязкова, Председател на провежданото в момента ОС прикани участниците към 

обсъждане на така предоставената информация. 

Обсъждане и въпроси не възникват. 

Председателят прикани участниците в ОС към гласуване на Решение за одобрение на 

Процедури на МИГ. 
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Във връзка с предоставената информация, Общото събрание взе следното Решение: 

 

РЕШЕНИЕ №06/ОС01/30.01.2019г. 

 

ОДОБРЯВА/ПРИЕМА на следните процедури на МИГ:  

- 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: 

-ЗА: 15 гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 15 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение за одобрение на одобрение на 

счетоводните процедури на МИГ и процедури за документооборота. 

 

По т. 8 от Дневния ред: Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Документи по 

ЗЗЛД. 

 

По точката от Дневния ред, Г-жа Желязкова, Председател на днешното ОС  даде думата на 

Ивелина Гецова, Председател на УС на МИГ за оповестяване на информация за Документи по 

ЗЗЛД. 

 

Разработените от МИГ документи са приложени на хартия за всички участници в днешното 

Общо събрание. 

 

Извършена  услуга от оторизирана по ЗЗЛД фирма : внедряване на изискванията на GDPR 

Регламент (ЕС) 2016/679 , консултиране на референтните дейности по прилагането му в СНЦ 

Лясковец-Стражица и предоставяне на експертен ресурс. 

 

-разработена Процедура  за унищожаване на лични данни на хартиен и електронен носител; 

-разработено Заявление за достъп до информация; 

-разработена Процедура за предоставяне на информация; 

-разработена Процедура по оценка на въздействието върху обработваните лични данни; 

-разработена Процедура при Нарушения на сигурността на личните данни и уведомление за 

нарушение по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 На Европейския Парламент и на Съвета от 27 

април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични 

данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО 

(GDPR); 

-разработен Протокол за унищожаване на лични данни; 
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-разработена Инструкция  (Вътрешни правила) за мерките и средствата за защита на личните 

данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от  СНЦ „МИГ ЛЯСКОВЕЦ – 

СТРАЖИЦА“; 

-разработена Декларация за политики за поверителност; 

-разработена Декларация за клиенти; 

-разработен проект на Договор за обработване на лични данни; 

-разработен Договор за лични данни; 

-разработен текст за уведомление 

 

Красимира Желязкова, Председател на провежданото в момента ОС прикани участниците към 

обсъждане на така предоставената информация. 

 

Обсъждане и въпроси не възникват.  

 

Председателят прикани участниците в ОС към гласуване на Документи по ЗЗЛД 

 

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

 

РЕШЕНИЕ №07/ОС01/30.01.2019г. 

 

ОДОБРЯВА/ПРИЕМА на разработените документи по ЗЗЛД 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

-ЗА: 15 гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 15 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение за одобрение на документи по ЗЗЛД се 

приема. 

 

По т. 9 от Дневния ред: Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Годишен План за 

информационни и консултационни дейности на МИГ за 2019г. 

 

По точката от Дневния ред, Г-жа Желязкова, Председател на днешното ОС  даде думата на 

Ивелина Гецова, Председател на УС на МИГ за оповестяване на информация за  Годишен План 

за информационни и консултационни дейности на МИГ за 2019г. 

 

Годишният План за информационни и консултационни дейности на МИГ за 2019г. е приложен 

на хартия за всички участници в днешното Общо събрание. 

 

Годишен План за информационни и консултационни дейности 
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№ 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 

годината 

Външна услуга 

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 



            
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“.  

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 

 

 

Красимира Желязкова, Председател на провежданото в момента ОС прикани участниците към 

обсъждане на така предоставената информация. 

 

Обсъждане и въпроси не възникват.  

 

Председателят прикани участниците в ОС към гласуване на Документи по ЗЗЛД 
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Във връзка с предоставената информация, Общото събрание взе следното Решение: 

 

РЕШЕНИЕ №08/ОС01/30.01.2019г. 

 

ОДОБРЯВА/ПРИЕМА на   Годишен План за информационни и консултационни дейности на 

МИГ за 2019г. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

-ЗА: 15 гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 15 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение за одобрение на   Годишен План за 

информационни и консултационни дейности на МИГ за 2019г.се приема. 

 

По т.10 от Дневния ред: Други 
Други: няма 

 

Поради изчерпване на Дневния ред Общото събрание се закрива. 

 

Протоколчик  

 

Утвърдил…  
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