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ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 

№ 08-ВОМР/ 08.05.2018г. 

Гр.Лясковец 
 

Днес, 08.05.2018г., във временния  офис на МИГ в гр. Лясковец се състоя  заседание на УС  

при следния Дневен ред: 

 

 Дата: 8  май 2018г. 

 Час: 10.00ч. 

 Място: временен офис на МИГ в град Лясковец, Читалището 

 Дневен ред: 

 

1.Вземане на Решение за удължаване на срока за прием по Процедура №BG06RDNP001-19.007 за 

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” от Стратегия за ВОМР на МИГ. 

-докладва : М. Петкова 

 

2.Вземане на Решение за промени в ИГРП. 

-докладва: И.Гецова 

 

3.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: 

 

По т.1. от Дневния ред, а именно- Вземане на Решение за удължаване на срока за прием по 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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Процедура №BG06RDNP001-19.007 за 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” от Стратегия за 

ВОМР на МИГ. 

-докладва : И.Гецова 

 

Процедура №BG06RDNP001-19.007 за 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” от Стратегия за 

ВОМР на МИГ е отворена за прием съгласно № 11-ВОМР/ 06.03.2018г. на Председателя на УС до 

15.00ч. на 21 май 2018г. 

 

След провеждане на информационни срещи по Мярка МИГ01 в гр.Лясковец и гр.Стражица на 3 и 4 

май екипа на МИГ установи, че крайният срок за прием -21 май 2018г. е недостатъчен за да бъдат 

подадени проекти по мярката.  

Видно от протоколите от проведените срещи, основните притеснения са от страна на местните 

НПО-училищни настоятелства и от местните читалища, които за първи път ще работят в ИСУН, 

имат затруднения с изваждането на електронен подпис, подготовката на изискуемите приложения 

за кандидатстване и др. 

 

 Също така, местните Читалища като възложители по ЗОП, следва да проведат процедура по ЗОП-

пазарни консултации, за които се изисква технологично време, тъй като до момента са си 

изяснявали за какво ще кандидатстват и едва тогава да стартират пазарните проучвания. За някои 

от проектите се изискват Решения на Общинските съвети, каквито са предвидени за края на м. май.  

При всички училищни настоятелства се появи проблем, свързан с имота на който ще се реализира 

проекта, което също ще изисква евентуално решение на Общинските съвети. 

Друг проблем на основните бенефициенти по мярката- местните читалища е тяхната задлъжнялост 

към Общините за местни данъци и такси. Част от читалищата искат още време за да може да внесат 

погасителни вноски и да си извадят необходимото удостоверение без задължения. 

 

МИГ има право да удължава срока за прием съгласно разпоредбите на НАРЕДБА № 22 ОТ 14 

ДЕКЕМВРИ 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., Чл. 46а., §(6) ,  

-След активиране промяна в обявата и в процедурата се допуска по реда на одобрението т.3. за 

удължаване на срока за подаване на проектни предложения. 

МИГ може да удължи срока, тъй като към настоящия момент НЯМА подадени проекти по мярката 

в ИСУН.  

Във връзка с гореизложената информация предлагам срока за кандидатстване по Процедура 

№BG06RDNP001-19.007 за 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” от Стратегия за ВОМР на 

МИГ да бъде удължен до 4 юни, понеделник вкл., като крайният час за прием да бъде променен 

също от 15.00ч. на 17.00ч.  

Председателят на УС следва да издаде Заповед за изменение на № 11-ВОМР/ 06.03.2018г., като 

съдържанието се адаптира както следва: 
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Дата за прием 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” от Стратегия за ВОМР на 

МИГ от  20.03.2018г. до 17.00ч. на 04.06.2018г. 

 

По предоставената информация няма дискусия. 

 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №01/Протокол 08-ВОМР/ 08.05.2018г. 

 

На основание Чл. 46а., §(6), т.3. от НАРЕДБА № 22 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 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., удължава срока за прием по Процедура №BG06RDNP001-

19.007 за 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” от Стратегия за ВОМР на МИГ до 17.00ч. 

на 4 юни 2018 г., понеделник вкл.  

Възлага на Председателя на УС да издаде Заповед за изменение на № 11-ВОМР/ 06.03.2018г.  

 

Възлага на Председателя на УС на МИГ да внесе Искане за удължаване на срока за кандидатстване 

по мярката до УО на ПРСР и ЦКЗ/ВОМР, както и да бъде коригиран срока в Обявата и в 

документите по процедурата и да бъде поставено уведомително съобщение на сайта на МИГ. 

 

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 удължава срока за прием по Процедура 

№BG06RDNP001-19.007 за 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” от Стратегия за ВОМР на 

МИГ до 17.00ч. на 4 юни 2018 г. и за предприемане на изискуемите действия от страна на МИГ за 

валидизиране на настоящото Решение. 

 

По т.2. от Дневния ред, а именно Вземане на Решение за промени в ИГРП. 

-докладва: И.Гецова 

 

Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от 

Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 

 

УС на МИГ прие промени в ИГРП през м.февруари. В момента и във връзка с внесено Заявление за 
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промяна 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", както и с 

удължаването на срока за прием по Мярка 01 се налагат промени в ИГРП, тъй като МИГ има 

обективни причини да не може да отвори преми в посочените срокове. 

Предлаганите промени са както следва, съгласно Приложение- Таблица „ИГРП“: 

 

 Планиран прием по Мярка МИГ4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” да стане: 20 

юни 2018 г.-20 юли 2018 г. 

 Планиран прием по Мярка  МИГ4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на  

селскостопански продукти” да стане: 20 юни 2018 г.-20 юли 2018 г. 

 Планиран прием по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” 

да стане: 20 юли 2018 г.-20 август 2018 г. 

 Планиран прием по Мярка МИГ7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура  да стане: 15 юни 2018 

г.-15 септември 2018 г. 

 Планиран прием 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” да 

стане: 20 март 2018 г.-4 юни 2018 г. 

 Планиран прием по Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на 

общините Лясковец и Стражица“ да стане:9  юли 2018 г.- 30 август 2018 г. 

 Планиран прием по Мярка МИГ 05„Насърчаване развитието на местна социална 

икономика и нови работни места в социални предприятия“ да стане: 23 юли 2018 г.- 30 

август 2018 г. 

 

По предоставената информация няма дискусия. 

 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №02/Протокол 08-ВОМР/ 08.05.2018г. 

 

Приема предложените промени в датите и сроковете за прием и актуализира Индикативната 

годишна работна програма на МИГ . 

 

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 актуализиране на Индикативната годишна 

работна програма на МИГ . 

 

По т.3. от Дневния ред, а именно-Други - Няма 

 

Участници: 
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Съгласно Чл.2, ал.2 от Закон за защита на личните данни МИГ не следва да 

публикува лични данни от Списъка на участниците в заседание на УС. 

 
 


