
            
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“.  

 

                                                                                                                                            
 

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 

№ 1-ВОМР/ 11.01.2022г. 

Гр.Лясковец 
 

❖ Дата: 11  януари 2022 година 

❖ Час: 16.00ч. 

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

❖ Дневен ред: 

 
1.Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на следните документи на МИГ: 

 

- Годишен доклад за 2021г. за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“; 

 

-Годишен доклад за 2021г. 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 2021г.; 

 

- Годишен план за дейност на МИГ за 2022г.; 

 

- Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията на МИГ за 2022г. 

 

- Годишен План за информационни и консултационни дейности на МИГ за 2022г.; 

 

- Годишен план за изпълнение на Стратегията за местно развитие за 2022г. 

 

Докладва: д-р Ивелина Гецова, Мария Маринова, Мария Петкова, Анелия Иванова 

 

2. Обсъждане и приемане на Решение за свикване на Годишно Общо събрание на 

СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“ 

-докладва: И. Гецова, Председател на УС на МИГ 

 

3.Други. 

 

 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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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 

-Пламен Паунов: не 

 

Заседанието е редовно и може да взема решение с регистриран Кворум от 6 

члена. 

 

На заседанието присъства без право на глас: 

-Мария Маринова, Изпълнителен директор 

-Мария Петкова, Експерт на МИГ 

-Анелия Иванова, Счетоводител 

 

Заседанието стартира навреме както следва: 

 

По т.1. от Дневния ред, а именно- Обсъждане и вземане на Решение за одобрение 

на следните документи на МИГ: 

 

- Годишен доклад за 2021г. за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“: 

 
Представен е Годишен Доклад за 2021г. за извършените дейности по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ както следва: 

 

През отчетния период са извършени следните дейности: 

- Изплатени възнаграждения и осигуровки на персонала от четири лица на трудов 

договор за 2021 г.; 

- Извършени непреки разходи в размер до 15 %; 

- Възнаграждения и осигуровки на експерти, свързани с прилагане на стратегията - 

външни оценители на проектни предложения; 

- Възнаграждения и осигуровки на експерти (членове на комисията за подбор на 

проекти различни от оценителите - председател без право на глас, секретар без право на 

глас и други членове различни от външните оценители); 

- Командировки на екипа; 
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- Техническо обслужване и закупуване на годишна винетна такса за служебен лек 

автомобил „Дачия Логан МСВ“; 

 -         застраховане на закупени по реда на тази наредба след подписване на 

споразумението за изпълнение на стратегия дълготрайни материални активи, -

 Извършени финансови разходи, в т. ч. банкови такси за управление на сметка и 

такси за издаване на изискуеми документи за 2021 г.; 

-      Дейности по отваряне на приеми: 

 

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

туристическа инфраструктура ” . 

2. Мярка МИГ4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”. 

3. 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” в размер на остатъка от предишни 

приеми с предвидени средства  в размер на остатъка от предишни приеми. 

 

• Общо изразходен бюджет за 2021г. в размер на 132 253.17 лева 

 

-Годишен доклад за 2021г. за извършените дейности по подмярка 19.2 "Прилагане 

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

 

Представен е Годишен доклад за 2021г. за извършените дейности по подмярка 19.2 

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

развитие" както следва:  

 

- Годишен отчет на МИГ за 2021г.: 

Представен е Годишен отчет на МИГ за 2021г. както следва: 

 
През 2021 година МИГ е подготвил и реализирал следните процедури за прием на 

проектни предложения: 

 

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

туристическа инфраструктура ” посредством процедура на подбор на проекти за 

безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.472 от Стратегията за ВОМР на МИГ 

„Лясковец – Стражица”.  

 

• Краен срок: 17.00ч. на 4 февруари 2021 година. 

• Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 400 000 ,00 лева 

• Брой входирани проектни предложения в ИСУН: 4 брой 

 

- Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване 

и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и 
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валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” посредством 

Процедура № BG06RDNP001-19.520 от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – 

Стражица”. 

 

• Краен срок: 17.00ч. на 10 август 2021 година. 

• Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 58 211,00 лева 

• Брой входирани проектни предложения в ИСУН: 3 брой 

• Извършени етапи на оценка: 

 

- Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” посредством Процедура 

№BG06RDNP001-19.541 от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. 

 

• Краен срок: 17.00ч. на 15 ноември  2021 година. 

• Обявен бюджет на приема: БФП в размер на  321 341,65.лева 

• Брой входирани проектни предложения в ИСУН: 7 брой 

• Извършени етапи на оценка: 

 

6.3.Реализирани Комисии за оценка на проектни предложения: 

 

Оценителна сесия за Мярка МИГ7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа инфраструктура ” посредством процедура на подбор на проекти за 

безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.472: 

 

• приключила в нормативно установения срок: в процес на оценка; 

• одобрени проектни предложения: 3 брой; 

• отхвърлени проектни предложения: 1 брой; 

• оттеглени проектни предложения: няма; 

• резервни проектни предложения: няма; 

• стойност на БФП на одобрените проектни предложения:   199 986,40 лева 

 

Оценителна сесия 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” 

посредством Процедура № BG06RDNP001-19.520: 

 

• приключила в нормативно установения срок: в процес на оценка; 

• одобрени проектни предложения: 2 брой; 

• отхвърлени проектни предложения: 1 брой; 

• оттеглени проектни предложения: няма ; 

• резервни проектни предложения:  няма ; 

• стойност на БФП на одобрените проектни предложения:  25 599,06 лева 

 

Оценителна сесия за - Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” 

посредством Процедура №BG06RDNP001-19.541: 
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• приключила в нормативно установения срок: в процес на оценка; 

• одобрени проектни предложения:  6 брой; 

• отхвърлени проектни предложения: 1 брой; 

• оттеглени проектни предложения:  няма 

• резервни проектни предложения: няма  

• стойност на БФП на одобрените проектни предложения:  252 148,00 лева 

 

- Годишен план за дейност на МИГ за 2022 г.; 

 

Представен е Годишен план за дейност на МИГ за 2022 г. както следва:  

 
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: 01.01.2022г.-до одобрение на процедурите и договориране на проекти с 

бенефициенти от страна на ДФЗ-РА. 

 

Отваряне на приеми по мерките от СВОМР с остатъчни средства през 2022г. 

 

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, Втори  и Трети прием; 

 

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

средства  в размер на остатък от Първи и Втори прием и допълнителни средства за 

Преходен период в размер на 300 000 лева. 

 

Мерки от ПРСР, предназначени за публичния и нестопанския сектор: 

 

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

туристическа инфраструктура” с предвидени средства в размер на остатък от Първи  

прием. 

 

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

видове малка по мащаби инфраструктура“ в размер на  остатъка от Първи и Втори прием и 

допълнителни средства за Преходен период в размер на 499 999 лева. 
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- 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” в размер на  остатъка от Първи и 

Втори прием; 

 

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: 01.01.2022г.-31.12.2022г. 

Индикативен бюджет:  270 853.78 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. 

 

Изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване 

и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., 

финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество 

на местни инициативни групи“ от  мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

 

Период: 01.01.2022г.-15.07.2022г. 

Индикативен бюджет:  70 000  лева 

Предвидени дейности: 

 

- Организация, координация и управление на проекта; 

- Тридневен Фестивал "Всички под един покрив"; 

- Регистриране на териториална/регионална марка/бранд; 
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- Осигуряване на рекламни материали за проект „Умни територии -всички под един 

покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!“; 

- Провеждане на Работни/информационни срещи; 

- Провеждане на Информационни срещи/семинари на територията на МИГ; 

- Провеждане на Информационни конференции; 

- Разработка па маркетингова стратегия за промотиране и развитие на териториите на 

МИГ - партньори по проекта на основата на местната идентичност; 

- Разработване на интернет-платформа „Умни територии -всички под един покрив: 

иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!“ 

 

- Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията на МИГ за 

2022г.: 

 

Представен е Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията 

на МИГ за 2022г. както следва: 

 
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.). 

 

- Годишен План за информационни и консултационни дейности на МИГ за 2022г.: 

 

Представен е Годишен План за информационни и консултационни дейности на 

МИГ за 2022г. както следва: 

 
№ 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  

Консултациите ще се предоставят по 

предварително оповестен График в офиса 

Текущо по време 

на  всеки отворен 

прием през 2022г. 

Консултациите се 

извършват от екипа 

на МИГ и външни 

експерти/  
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на МИГ. 

2. 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 

3. Информационни срещи на 

територията на МИГ за най-

малко 10 участника; 

Напредък в прилагането на СВОМР. 

Споделяне. 

Съгласно Годишен 

план за дейности 

през  

2022г. 

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 

7 Провеждане на информационни 

семинари на територията на 

МИГ за най-малко 20 участника 

Тема: активно прилагане на местното 

партньорство за успешно реализиране на 

СВОМР  

Обосновка: организиране и провеждане 

на 10 информационни семинара на 

територията на общините Лясковец и 

Стражица с панели за разговори и 

обсъждане с участниците на аспектите на 

местното партньорство. 

 

 

Съгласно Годишен 

план за дейности 

през  

2022г. 

 

Външна услуга 

 

Екип 

8 Обучения на екипа и членовете 

на колективния върховен орган 

във връзка с прилагането на 

стратегията за местно развитие 

(по чл.9, ал.2, т.13 от Наредба 

№1) 

 

 

 

 

Събитие за капацитет 

Тема: работа с индикатори за напредък на 

СВОМР. Роля на УС, КС и КВО за 

успешно изпълнение на индикаторите. 

 

 

 

Един път годишно 

 

 

 

Външна услуга 

 

Екип 

9 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 по чл. 9, 

ал. 3, т.3 от Наредба №1 

Събитие за капацитет. 

Тема: Електронно отчитане в ИСУН 2020 

на проекти към СВОМР на МИГ. 

Често допускани грешки при 

подготовката и изпълнението на проекти. 

Иновативни лидерски подходи в местното 

развитие и прилагането на СВОМР. 

Изграждане на активна общност. 

Повишаване на активността сред уязвими 

и маргинализирани социални групи на 

територията на МИГ  на базата на 

успешни практики по подхода Лидер 

Съгласно Годишен 

план за дейности 

през 

2022г. 

Външна услуга 

 

Екип 
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/ВОМР/ от България и ЕС“ 

 

 
Няма постъпили коментари, предложения или възражения. 

 

Кворум за вземане на Решение: 6  члена на УС. 

 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ №01-ВОМР/ 11.01.2022 г. 

 

Управителния съвет на МИГ одобрява следните документи на СНЦ“МИГ- Лясковец-

Стражица“: Годишен доклад за 2021г. за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“,  Годишен доклад за 2021г. 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 2021г., Годишен 

план за дейност на МИГ за 2022г., Комуникационен план за информиране и публичност на 

Стратегията на МИГ за 2022г., Годишен План за информационни и консултационни 

дейности на МИГ за 2022г.; 

 

Гласуване: кворум – 6 

-ЗА: 6 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

Със 6  на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за одобрение на Годишен 

доклад за 2021г. за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“,  Годишен доклад за 2021г. 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 2021г., Годишен план за дейност 

на МИГ за 2022г., Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията на 

МИГ за 2022г., Годишен План за информационни и консултационни дейности на МИГ за 

2022г.; 

 

По т.2. от Дневния ред, а именно- Обсъждане и приемане на Решение за свикване 

на Годишно Общо събрание на СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“ 

-докладва: И. Гецова, Председател на УС на МИГ 

 
Тъй като е в правомощията на Общото събрание на МИГ да одобрява Годишните отчети и 

планове на Сдружението, а те са: на Годишен доклад за 2021г. за извършените дейности по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“,  Годишен 
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доклад за 2021г. 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 2021г., Годишен план за дейност на МИГ за 2022г., Комуникационен план за 

информиране и публичност на Стратегията на МИГ за 2022г., Годишен План за 

информационни и консултационни дейности на МИГ за 2022г.,  е необходимо да бъде 

свикано Годишно Общо събрание на основание Чл.35, ал.1 -4 от Устава на Сдружението. 

 

В тази връзка предлагам да бъде свикано Редовно Годишно Общо събрание на МИГ както 

следва: 

 

- Дата: 29.01.2022г., събота; 

- Място: Зала на МИГ“Лясковец-Стражица“ с адрес: гр.Лясковец, ул.“Бузлуджа“№1 

- Начален час: 11.00ч. 

- Дневен ред: 

Точки по Дневния ред: Докладва 

1.Регистрация на участниците в Общото събрание и проверка на Кворум. 

Избор на Председател и секретар на ОС; 

Д-р 

Ивелина 

Гецова 

2.Представяне, обсъждане  и вземане на Решение за одобрение на 

Годишен доклад за 2021г. за извършените дейности по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ 

КС на 

МИГ 

3.Представяне, обсъждане  и вземане на Решение за одобрение на 

Годишен доклад за 2021г. за извършените дейности по подмярка 19.2 

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

местно развитие" 

Д-р 

Ивелина 

Гецова 

4. Представяне, обсъждане  и вземане на Решение за одобрение на 

Годишен отчет на МИГ за 2021г. 

КС на 

МИГ 

5. Представяне, обсъждане  и вземане на Решение за одобрение на 

Годишен план за дейност на МИГ за 2022г. 

Екип на 

МИГ 

6. Представяне, обсъждане  и вземане на Решение за одобрение на 

Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията на 

МИГ за 2022г. 

Екип на 

МИГ 

7.Представяне, обсъждане  и вземане на Решение за одобрение на 

Годишен План за информационни и консултационни дейности на МИГ за 

2022г. 

Екип на 

МИГ 

8.Представяне, обсъждане  и вземане на Решение за одобрение на 

Годишен план за изпълнение на Стратегията за местно развитие за 2022г. 

УС на 

МИГ 

9. Представяне, обсъждане  и вземане на Решение за одобрение на 

Годишен финансов план на МИГ. 

КС на 

МИС 

10. Други. Събиране на членски внос. Кетъринг.  

 

Няма постъпили коментари, предложения или възражения. 
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Кворум за вземане на Решение: 6  члена на УС. 

 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №02-ВОМР/ 11.01.2022 г. 

 

Управителния съвет на МИГ, на основание Чл.35, ал.1 -4 от Устава на Сдружението свиква 

Редовно Годишно Общо събрание на СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“ на 30.01.2022г. при 

Дневния ред, обявен в настоящата точка. 

 

Гласуване: кворум – 6 

-ЗА: 6 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

Със 6  на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение  на основание Чл.35, ал.1 -4 от 

Устава на Сдружението за свикване на Редовно Годишно Общо събрание на СНЦ“МИГ-

Лясковец-Стражица“ на 30.01.2022г. при Дневния ред, обявен в настоящата точка. 

 

По т.3. от Дневния ред, а именно- Обсъждане и вземане на Решение за актуализиране на 

ИГРП на МИГ за 2022г. 

-докладва: М.Маринова, Изп.директор на МИГ 

 

В началото на настоящата година е необходимо да бъде актуализиран ИГРП на МИГ за 

2022г., тъй като са извършени приемите и оценките на постъпилите проекти в края на 

2021г. и са ясни остатъците по мерки. Също така МИГ в края на м.г. подписа Анекс за 

допълнителни средства, предназначени за Мярка МИГ6.4.1 и Мярка МИГ7.2, които 

допълнителни средства следва да бъдат обявени за бенефициентите. 

 

Планираните приеми ще бъдат само със средства от ПРСР. 

 

В тази връзка се предлага следната актуализация на ИГРП за 2022г.: 

 

Остатък от 

предишни 

приеми

Остатък от 

предишни 

приеми

Остатък от 

предишни 

приеми

Остатък от 

предишни 

приеми

Остатък от 

предишни 

приеми

Мярка МИГ7.5. Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура

Май 2022 Юли 2022Януари 2022 Февруари 2022 Декември 2022Март 2022 Ноември 2022Септември 2022Юни 2022 Октомври 2022Април 2022 Август 2022

Бюджет по 

процедурата

Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски 

дейности” 

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” 

Мярка МИГ4.1. „Инвестиции в 

земеделски стопанства”

 Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ 

 



            
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“.  

 
Няма постъпили коментари, предложения или възражения. 

 

Кворум за вземане на Решение: 6  члена на УС. 

 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №03-ВОМР/ 11.01.2022 г. 

 

Управителния съвет на МИГ, актуализира Индикативната годишна работна програма за 

приеми на МИГ за 2022г. 

 

Гласуване: кворум – 6 

-ЗА: 6 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

Със 6  на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за актуализиране на  

Индикативната годишна работна програма за приеми на МИГ за 2022г. 

По т.4. от Дневния ред, а именно- Други 

 

- Няма 

 

 

С приключване на Дневния ред се закрива настоящото заседание на УС на МИГ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Заличени данни 

Съгласно Чл.2  

от ЗЗЛД 

…….П…………… 


