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Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - 
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ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО  ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ 

-РЕДОВНО СВИКАНО 

№02/01.04.2019г. 

Днес, 1 април  2019г. в град Лясковец се състави настоящия Протокол от провеждане на Общо 

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

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 Решение за промяна в Стратегия за

СВОМР на МИГ в част – мерки от ОПРЧР. 

-докладва: д-р Ивелина Гецова, Председател на УС 

КС на 

МИГ 

15.30- 

16.00ч. 

3.Представяне на напредъка в прилагане на СВОМР

-докладва: Мариела Терзиева, член на УС 

УС  на 

МИГ 

16.00- 

16.30ч. 

4. Други, събиране на чл.внос … УС  на 

МИГ 

По т.1 от Дневния ред: 

Общото събрание стартира с регистрация и проверка на Кворум, който към 15.00ч. се състои от 

19 члена. 

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

В 16.00ч. работата на Общото събрание стартира с регистриран Кворум от 19 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:  

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”
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-проект на Решение за Промяна в Стратегия за ВОМР за бюджета на Мярка МИГ03 и Мярка 

МИГ04 - мерки от ОПРЧР; 

- информация за напредъка в изпълнението на СВОМР, на предстоящи дейности и др. полезна 

информация; 

 

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 Решение за промяна в Стратегия за СВОМР 

на МИГ в част – мерки от ОПРЧР. 

-докладва: д-р Ивелина Гецова, Председател на УС 

 

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

Ивелина Гецова –Председател на УС да представи проекта на Решение за Промяна в Стратегия 

за ВОМР в част – мерки от ОПРЧР. 
 

На 12.03.2019г., МИГ подписа допълнително споразумение, в което не са одобрени исканите промени да 

бъде прехвърлена сума в размер на 9 400 лева от Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно 

социално включване” към Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в 

икономиката на общините Лясковец и Стражица“ . 

 

Екипа на МИГ е провел работна среща с УО на ОПРЧР и УО на ПРСР относно отказаните параметри на 

анекса, който анекс е съгласуван и с Общото събрание. Обсъдени са нови варианти за решаване на 

проблема с налични остатъци и предстоящи приеми по мерките от ОПРЧР.  

 

Необходимо е екипа на МИГ съвместно с УС да обсъди и предложи на Общото събрание за съгласуване 

и вземане на решение нови параметри за промяна в Споразумение за изпълнение на СВОМР и да се 

депозира в най-кратък срок нов Анекс. 

 

Предлагам промяна както следва: 

 

 Мярка МИГ 03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на общините  

Лясковец и Стражица.“ 

 

Промяна в 6. Финансови параметри за проектите по Мярка МИГ 03 от СВОМР: 

 

Настоящ текст по  Мярка МИГ 03: 

-Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 100 000 лева 

-Минимумът на общите допустими разходи е 40 000 лева.   

 

Предложение за промяна по Мярка МИГ 03: 

 

Промяна в 6. Финансови параметри за проектите по Мярка МИГ 03 от СВОМР: 

-Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 43 259,38 лева 

-Минимумът на общите допустими разходи е 30 000 лева.   
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 Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”

Промяна в 6. Финансови параметри за проектите по Мярка МИГ 04 от СВОМР: 

Настоящ текст по  Мярка МИГ 04: 

-Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 250 000 лева 

-Минимумът на общите допустими разходи е 90 000 лева.   

Предложение за промяна по Мярка МИГ 04: 

Промяна в 6. Финансови параметри за проектите по Мярка МИГ 04 от СВОМР: 

-Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка става 99 931,25 лева в случай, че не се 

прехвърлят средства от мярката и 90 931,25 в случай, че се прехвърлят средства от мярката в размер на 

9000 лева към мярка МИГ03. 

-Минимумът на общите допустими разходи е 80 000 лева.   

Настоящите промени са обсъдени и приети с РЕШЕНИЕ №03/Протокол 08-ВОМР/ 20.03.2019г. 

от заседание на Управителния съвет на МИГ. 

Настоящ текст в 

Споразумение №: РД 50-

196/29.11.2016 г. 

Предложение за промяна в 

Споразумение №: РД 50-

196/29.11.2016 г. 

Обосновка : 

Чл.13 от Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите 

местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. 

Стр.7 Стр.7 Съгласно Чл.13 от Споразумение за 

изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-

196/29.11.2016 г., всяка от страните може 

да поиска промяната му със заявление, 

адресирано до УО на ПРСР 2014-2020г. 

За да се извърши промяна в Общ размер на 

финансовата помощ в Стратегията на МИГ 

по мерки от ОПРЧР е необходимо да бъде  

извършена промяна в Споразумение за 

изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-

196/29.11.2016 г. в Чл.18, ал.1, т.3, б.“Б“ 

Чл.18 (1) Промяна в 

споразумението в частта на 

одобрената Стратегия за 

ВОМР се допуска само: 

1…… 

2…… 

3.По отношение на

финансовите й параметри: 

А)………. 

Б)  размер на 10 на сто от 

одобрения от ЕЗФСР бюджет 

по подмярка 19.2.-между 

мерките, финансирани от 

ЕЗФСР 

Чл.18 (1) Промяна в 

споразумението в частта на 

одобрената Стратегия за ВОМР 

се допуска само: 

1…… 

2…… 

3.По отношение на 

финансовите й параметри: 

А)………. 

Б)  размер на 10 на сто от 

одобрения от ЕЗФСР и  бюджет 

по подмярка 19.2.-между 

мерките, финансирани от 

ЕЗФСР, както  и в размер на 10 

на сто от одобрения от ЕСФ и 

бюджет по подмярка 19.2.-

между мерките, финансирани 

от ОПРЧР. 

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.  

 

Проверка на кворум: 19 члена на Общо събрание на МИГ. 

 

Внасянето на искане за Анекс по Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално 

включване” към Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в 

икономиката на общините Лясковец и Стражица“ е мотивирано и необходимо.  

 

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

Стратегия за ВОМР за минимумът и максимумът на общите допустими разходи на Мярка 

МИГ03 и Мярка МИГ04 - мерки от ОПРЧР. 

 

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

 

РЕШЕНИЕ №01/ОС02/01.04.2019г. 

 

ОДОБРЯВА/ПРИЕМА следното Решение за Промяна в Стратегия за ВОМР за Мярка МИГ03 

и Мярка МИГ04 - мерки от ОПРЧР 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

-ЗА: 19 гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 19 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение е прието както следва: 

 

На основание  Чл. 39., ал. 4 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 

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

мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 –  Мярка МИГ 03 

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

Стражица“ от СВОМР се променят както следва: 

-Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 43 259,38 лева 

-Минимумът на общите допустими разходи е 30 000 лева.   

 

На основание  Чл. 39., ал. 4 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 

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

мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г. Финансови параметри за проектите по Мярка МИГ04 

„Социални иновации за активно социално включване” от СВОМР се променят както следва: 

 

- Предложение за промяна по Мярка МИГ 04: 
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Промяна в 6. Финансови параметри за проектите по Мярка МИГ 04 от СВОМР: 

-Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка става 99 931,25 лева в случай, че не 

се прехвърлят средства от мярката и 90 931,25 в случай, че се прехвърлят средства от мярката в 

размер на 9000 лева към мярка МИГ03. 

-Минимумът на общите допустими разходи е 80 000 лева.   

Настоящ текст в 

Споразумение №: РД 50-

196/29.11.2016 г. 

Предложение за промяна в 

Споразумение №: РД 50-

196/29.11.2016 г. 

Обосновка : 

Чл.13 от Споразумение за изпълнение 

на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 

50-196/29.11.2016 г. 

Стр.7 Стр.7 Съгласно Чл.13 от Споразумение за 

изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-

196/29.11.2016 г., всяка от страните 

може да поиска промяната му със 

заявление, адресирано до УО на ПРСР 

2014-2020г. 

За да се извърши промяна в Общ 

размер на финансовата помощ в 

Стратегията на МИГ по мерки от 

ОПРЧР е необходимо да бъде  

извършена промяна в Споразумение за 

изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-

196/29.11.2016 г. в Чл.18, ал.1, т.3, 

б.“Б“ 

Чл.18 (1) Промяна в 

споразумението в частта на 

одобрената Стратегия за 

ВОМР се допуска само: 

1…… 

2…… 

3.По отношение на

финансовите й параметри: 

А)………. 

Б)  размер на 10 на сто от 

одобрения от ЕЗФСР 

бюджет по подмярка 19.2.-

между мерките, 

финансирани от ЕЗФСР 

Чл.18 (1) Промяна в 

споразумението в частта на 

одобрената Стратегия за 

ВОМР се допуска само: 

1…… 

2…… 

3.По отношение на 

финансовите й параметри: 

А)………. 

Б)  размер на 10 на сто от 

одобрения от ЕЗФСР и  

бюджет по подмярка 19.2.-

между мерките, 

финансирани от ЕЗФСР, 

както  и в размер на 10 на 

сто от одобрения от ЕСФ и  

бюджет по подмярка 19.2.-

между мерките, 

финансирани от ОПРЧР. 

Общото събрание на МИГ одобри Промяна в Стратегия за ВОМР на МИГ и внасяне на Анекс 

за промяна на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно 

развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. 

По т.3 от Дневния ред: Представяне на напредъка в прилагане на СВОМР 

-докладва: Мариела Терзиева, член на УС 

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

Мариела Терзиева  да представи актуална информация за напредъка в изпълнението на 

СВОМР. 
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Мярка: 4,1 Мярка: 4,2 Мярка :6,4 Мярка 01 Мярка 7,2

41 561,96 74 939,14 74 244,13 19 991,00 145 898,00

34 749,16 66 950,00 74 804,62 19 984,80 84 009,01

49 950,00 74 937,69 74 661,98 19 995,00 149 960,00

49 863,00 45 195,00 19 912,12 149 921,27

49 900,00 216 826,83 73 929,47 19 900,00 149 948,91

89 871,05 69 000,00 19 318,00 11005,56

14 834,58 74 820,38 19 948,68 88600

49 950,00 68 774,30 18 176,29 10424
49 764,92 33 265,00 10 469,85 10232,5

49 799,14 19 837,50 20 000,00 799 999,25

44 495,14 46 575,49 19600

89 871,05 41 976,90 10497

5 026,50 72 750,00 15 501,44

619 636,50 74 999,90 233 294,18

73 687,69

38 891,32

957 413,68

ПОДАДЕНИ - БФП

 
 

№ МИГ

Бюджет по 

подмярка 19.2 

(лева)

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)

Одобрени 

проекти от 

ДФЗ - РА 

(брой)

8

Сдружение "Местна 

инициативна група Лясковец - 

Стражица"

2 933 745,00    96,37% 54 2 827 170,44    42 80,18% 2 352 414,00    42 0

 
 

 

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

обсъждане на така предоставената информация. 

 

Обсъждане и въпроси не възникват. 
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Вземане на Решение също не е необходимо. Преминава се към следващата точка от Дневния 

ред. 

 

По т. 4 от Дневния ред: Други, събиране на чл.внос … 

 

Други: няма 

 

Поради изчерпване на Дневния ред Общото събрание се закрива. 

 

 

 

Протоколчик: 

/М.Терзиева/     /  

 

 

Утвърдил:                                 

/ д-р Ивелина Гецова/    /  

 

/////dddddddddddddd

/////dddddddddddddd




