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ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО  ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ 

-РЕДОВНО СВИКАНО 

№03/25.09.2019г. 

Днес, 25 септември  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. 

Регистрация на участниците в Общото събрание и 

проверка на Кворум. Избор на Председател и секретар на 

ОС; 

УС на МИГ 

15.15- 

15.45ч. 

Обсъждане и вземане на Решение за приемане на  

годишния бюджет на сдружението за 2020г. 

УС на МИГ 

15.45- 

16.00ч. 

Представяне на напредъка по прилагане на Стратегия за 

ВОМР 

УС  на МИГ 

16.00- 

16.20ч. 

Представяне на ИГРП за 2020 г. УС на МИГ 

16.20 Други 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 

18 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 18 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. 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”
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На всички участници в Общото събрание на МИГ са предоставени материали по Дневния ред 

на хартия както следва:  

 

 Подробна справка за Бюджетът на МИГ“Лясковец-Стражица“ за 2020г. по Подмярка 

19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие" е предоставен за преглед и обсъждане на членовете на УС на МИГ в едно с 

Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 от Наредба №1. 

 Подробна справка за изпълнението на мерките от СВОМР на МИГ към месец септември 

2019г. 

 ИГРП на МИГ за 2020г. 

 

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 вземане на Решение за приемане на  годишния бюджет на 

сдружението за 2020г. 

-докладва д-р Ивелина Гецова, Председател на УС на МИГ. 

 

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 бюджет на МИГ“Лясковец-

Стражица“ за 2020г. по Подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие" в едно с Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 от Наредба 

№1 
 

Обобщените параметри са както следва:  

 

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

 - в размер на 166 508,50 лева 

II. Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното 

изпълнение – в размер на 124317,00 лева 

III. Общо: в размер на 290825,50 лева 

 

По така представената информация и информацията от приложената подробна справка за 

планирани разходи на МИГ“Лясковец-Стражица“ за 2020г. по Подмярка 19.4 "Текущи разходи 

и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" е предоставен за 

преглед и обсъждане на членовете на УС на МИГ в едно с Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 от 

Наредба №1 няма дискусия. 

 

Управителният съвет на МИГ е одобрил проекта на бюджет със свое Решение №01/Протокол 

19-ВОМР/ 25.09.2019г. 

 



            
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“.  

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

МИГ“Лясковец-Стражица“ за 2020г. по Подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие". 

 

Кворум за вземане на Решение: 18 члена на Общо събрание на МИГ. 

 

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

 

РЕШЕНИЕ №01/ОС03/25.09.2019г. 

 

ОДОБРЯВА/ПРИЕМА бюджет на МИГ“Лясковец-Стражица“ за 2020г. по Подмярка 19.4 

"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" в 

едно с Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 от Наредба №1 в размер на 290825,50 лева 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

-ЗА: 18 гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 18 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение е прието както следва: 

 

Одобрява се бюджет на МИГ“Лясковец-Стражица“ за 2020г. по Подмярка 19.4 "Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" в едно с 

Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 от Наредба №1 в размер на 290825,50 лева 

 

По т.3 от Дневния ред: Представяне на напредъка по прилагане на Стратегия за ВОМР. 

-докладва Мария Петкова, експерт в екипа на МИГ. 

 

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

Мария Петкова  да представи актуална информация за напредъка в изпълнението на СВОМР. 

 

Приложена е подробна справка за изпълнението на мерките от СВОМР на МИГ към месец 

септември 2019г. 

 

Налични са остатъци по мерките от ПРСР и ОПРЧР, които ще бъдат отворени за прием през 

2020г. и след окончателно одобрение на подадените в ДФЗ-РА процедури за подбор на проекти. 

 

Към момента МИГ има подписан 1 на брой договор с бенефициент по 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”. 
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Одобрен кандидат: НЧ"Развитие - 1895" гр.Стражица. 

Наименование на проектно предложение: Фолклорното богатство на родния край. Субсидия: 17 

334,00лв. 

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

обсъждане на така предоставената информация. 

Обсъждане и въпроси не възникват. 

Вземане на Решение също не е необходимо. Преминава се към следващата точка от Дневния 

ред. 

По т. 4 от Дневния ред: Представяне на ИГРП за 2020 г. 

-докладва Петя Трънкова, екип на МИГ 

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

Трънкова от екипа на МИГ   да представи ИГРП на МИГ за 2020г. 

Остатък от 

прием 2019

Остатък от 

прием 2019

остатък от 

прием 2019

статък от 

прием 2019

400 000 лева

остатък от 

прием 2019

Мярка МИГ7.5. Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура 

Октомври 2020

Мярка

МИГ4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на

селскостопански продукти”

Мярка МИГ7.2. Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура 

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”.

Ноември 2020

Бюджет по 

процедурата

Мярка

МИГ6.4.1 „Инвестиции в

подкрепа на неземеделски

дейности”

Януари 2020 Февруари 2020 Март 2020 Юни 2020 Декември 2020Септември 2020

МЯРКА

Април 2020

Мярка

МИГ4.1.

„Инвестиции в земеделски 

стопанства”

Май 2020 Юли 2020 Август 2020

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

обсъждане на така предоставената информация. 

Обсъждане и въпроси не възникват. 

Вземане на Решение също не е необходимо. Преминава се към следващата точка от Дневния 

ред. 

По т. 5 от Дневния ред: Други, събиране на чл.внос … 

Други: няма 

Поради изчерпване на Дневния ред Общото събрание се закрива. 



            
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“.  

 

 

 

Протоколчик: 

/М.Терзиева/     / / 

 

 

Утвърдил:                                 

/ д-р Ивелина Гецова/    /  
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