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ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО  ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ 

-РЕДОВНО СВИКАНО 

№05/25.09.2020г. 

 
Днес, 24 септември  2020г. в град Лясковец се състави настоящия Протокол от провеждане на 

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

 Дата: 24.09.2020г. 

 Място: заседателна зала на МИГ в град Лясковец, ул.“Бузлуджа“ №1 

 Начален час: 15.00ч. 

 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. Одобрение на Бюджет на СНЦ-МИГ-Лясковец-Стражица“ за 

2021г. за дейности и разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на Водено от общностите местно развитие". 

УС на 

МИГ 

15.30- 

16.00ч. 

3. Вземане на Решение, че при липса на депозирани проектни 

предложения по  Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти” до крайния 

срок, който срок е 21.09.2020г., бюджета за БФП в размер на 233 050 

лв. да бъде предложен за прехвърляне към Мярка МИГ6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията 

за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” чрез анекс в едно с 

промяна на приложимите индикатори. 

УС  на 

МИГ 

16.00- 

16.30ч. 

4. Обсъждане и вземане на Решение за допълване на 

административния екип на МИГ със счетоводител на трудов договор. 

УС  на 

МИГ 

16.30ч.- 

16.45 

5. Вземане на Решение за кандидатстване с вътрешно-териториален 

проект на МИГ по отворена Процедура №BG06RDNP001-19.355 - 

Подбор на проектни предложения за вътрешно-териториално и 

транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни 

групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

УС  на 

МИГ 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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ПРСР 2014 - 2020 г. 

16.45ч.- 

17.15ч. 

6. Други  

 

 

По т.1 от Дневния ред: 

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

10 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 14 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 Антоанета Чукурова, член на УС, който секретар 

води настоящия протокол. 

 

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: Одобрение на Бюджет на СНЦ-МИГ-Лясковец-Стражица“ за 2021г. за 

дейности и разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от 

общностите местно развитие". 

 

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

Ивелина Гецова, Председател на Управителния  съвет на МИГ да предостави информация. 

 

Одобрение на Бюджет на СНЦ-МИГ-Лясковец-Стражица“ за 2021г. за дейности и разходи по 

подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите местно развитие". 

 

Бюджетът на МИГ е разпределен по раздели както следва: 

 

1. Разходи за заплати, както и задължителни по силата на нормативен актразходи за 

социални и здравни осигуровки за персонала, обезщетения за временна 

неработоспособност и други, дължими от работодателя (чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1) 

с общ предвиден размер на средствата 110 452,92 лева и 16 567,94 лева определени като 

непреки разходи, които са 15% от сумата. 

2. Разходи за външни услуги, възнаграждения и осигуровки, дължими от МИГ на експерти 

(физически и юридически лица), свързани с прилагането на стратегията (оценители, 



            
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“.  

консултанти, външни експерти и други) по чл.9 ал.2, т. 2 Наредба №1 с общ предвиден 

размер на средствата 12 177,00 лева. 

3. Разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ 

(по чл. 9, ал. 2, т. 4 от Наредба №1) с общ предвиден размер на средствата 3 750,00 лева. 

4. Разходи за закупуване на един лек автомобил с под 150 к.с. и с над 5+1 места на 

стойност до 30 000 лв. за МИГ, които нямат закупен лек автомобил по реда на Наредба 

№ 23 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие“ и по мярка „Управление на 

местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена 

активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи 

стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 1 от 2010 г.), наричана по нататък „Наредба № 23 от 2009 г.“, и 

разходи за техническо обслужване и годишни винетни такси за лек автомобил, закупен 

по реда на тази наредба и Наредба № 23 от 2009 г. по чл.9 ал.2, т. 9 Наредба №1 с общ 

предвиден размер на средствата 2 542,00 лева. 

5. Разходи за застраховане на закупени по реда на тази наредба след подписване на 

споразумението за изпълнение на стратегия дълготрайни материални активи, както и на 

такива, закупени по реда на Наредба № 23 от 2009 г. и на Наредба № 16 от 2015 г. за 

прилагане на  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селсктие райони за 

периода 2014 – 2020 до срока, определен за задължително застраховане съгласно 

съответните наредби (по чл.9, ал.2, т.11 от Наредба №1) с общ предвиден размер на 

средствата 1 000,00 лева. 

6. Разходи за 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) с общ 

предвиден размер на средствата 29 290,00 лева. 

7. Разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска мрежа 

за развитие на селските райони, както и на Европейската Лидер асоциация и други 

асоциации на МИГ (по чл.9, ал.2, т.15 от Наредба №1) с общ предвиден размер на 

средствата 960,00 лева. 

8. Финансови разходи, в т. ч. банкови такси за управление на сметки, такси за издаване на 

изискуеми документи  (по чл. 9, ал. 2, т. 16 от Наредба №1) с общ предвиден размер на 

средствата 3 000,00 лева. 

9. Разходи за 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 ) с общ 

предвиден размер на средствата 1 680,00 лева. 

10. Разходи за проучвания  

11. и анализи на съответната територия (териториални, икономически, социални и други 

анализи и проучвания) по чл. 9, ал. 3, т.1 от Наредба №1 с общ предвиден размер на 

средствата 18 764,00 лева. 

12. Разходи 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 
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популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода по чл. 9, ал. 3, т.3 от 

Наредба №1 с общ предвиден размер на средствата 17 516,00 лева. 

13. Отпечатване на брошури, материали за обучение и други печатни материали, 

изработване на рекламни материали и други, свързани с популяризиране дейността на 

МИГ по чл. 9, ал. 3, т.2, в) с общ предвиден размер на средствата 60 536,50 лева 

 

Обща сума на бюджета на МИГ  в размер на 278 236,36 лева. 

 

Красимира Желязкова, председател на днешното Общо събрание прикани участниците в него 

към дискусия. 

 

Няма постъпили коментари. 

 

Красимира Желязкова, председател на днешното Общо събрание прикани участниците в ОС 

към гласуване на Решение за одобрение на Бюджет на СНЦ-МИГ-Лясковец-Стражица“ за 

2021г. за дейности и разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено 

от общностите местно развитие". 

 

Кворум за вземане на Решение: 14 члена на Общо събрание на МИГ. 

 

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

 

РЕШЕНИЕ №01/ОС05/24.09.2020г. 

 

ОДОБРЯВА/ПРИЕМА  

Бюджет на СНЦ-МИГ-Лясковец-Стражица“ за 2021г. за дейности и разходи по подмярка 19.4 

"Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите местно развитие"  

в размер на 278 236,36 лева. 

ГЛАСУВАНЕ: 

-ЗА: 14 гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 14 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение е прието както следва: 

 

Общото събрание одобрява  Бюджет на СНЦ-МИГ-Лясковец-Стражица“ за 2021г. за дейности и 

разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите местно 

развитие"  в размер на 278 236,36 лева. 

 

По т.3 от Дневния ред: Вземане на Решение, че при липса на депозирани проектни 

предложения по  Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти” до крайния срок, който срок е 21.09.2020г., бюджета за БФП в размер на 233 050 лв. 
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да бъде предложен за прехвърляне към Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” чрез анекс в 

едно с промяна на приложимите индикатори. 

-докладва д-р Ивелина Гецова 

 

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

Ивелина Гецова  за предоставяне на информация. 

 

МИГ проведе втора процедура за подбор на проектни предложения по Мярка МИГ4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР, 

Процедура №BG06RDNP001-19.435 с начален срок 21.08.2020г. и краен срок 21.09.2020г. в 

който прием няма постъпили проекти по мярката. 

 

Финансовият ресурс по мярката е в размер на 233 050 лв. 

 

По мярката до момента има одобрен 1 на брой проекти и бенефициента вече изпълнява своя 

договор. 

 

По първи прием на мярката има входирани малко на брой проекти, като част от тях не са 

одобрени при оценка. 

 

До момента в офиса на МИГ и по време на срещи и консултации, няма бенефициенти, проявили 

интерес към Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти”. 

 

В тази връзка, екипа на МИГ изразява опасения, че на отворения в момента прием е възможно 

да няма депозирани проекти. 

 

В тази връзка се предлага, бюджета за БФП в размер на 233 050 лв. да бъде предложен за 

прехвърляне към Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от 

Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” чрез анекс. 

 

Прехвърлянето на средства е чрез сключване на Анекс към  Споразумение за изпълнение на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие, на основание Чл. 39., т. 3., 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., 

където промяната на Споразумението е допустима по отношение на финансовите й параметри 

до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2. 

 

Във връзка с прехвърлянето на средства (предназначени за частния сектор и отново в мярка за 

частен сектор) следва да се иска и промяна в по отношение на мониторинговите индикатори за 

резултат във връзка с промяна на финансовите параметри, съгласно  Чл. 39., т. 4. от Наредба № 

22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 
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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. 

 

Тук при прехвърляне на средства, индикаторите по мерки  се актуализират както следва: 

 

Мярка МИГ4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” 

В
и

д
 

и
н

д
и

к
ат

о
р
 

 

 

Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

СМР 

Източник на 

информация 

И
зх

о
д

ен
 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 1 
Мониторинг  

База данни  

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 1 
Мониторинг  

База данни  

Общ обем на публичния принос в  

инвестициите 
Лева  66950 

Мониторинг  

База данни  

Р
ез

у
л
та

т 

Проекти, предвиждащи въвеждане на нови и 

енергоспестяващи технологии в хранително-

вкусовата промишленост 

Брой 1 
Мониторинг  

База данни  

Проекти за  преработка на суровини от 

чувствителни сектори, които могат да осигурят 

съответната суровинна база 

Брой 1 
Мониторинг  

База данни  

Проекти, включващи преработка и 

производство на биологични продукти 
% 50 

Мониторинг  

База данни  

Проекти, предвиждащи инвестиции за 

производството на крайни продукти от местни 

суровини, включващо къси вериги на доставки 

% 100 
Мониторинг  

База данни  

Проекти, предвиждащи  преработка на мин 

65% собствена или продукция от местни 

земеделски  производители или  

% 100 
Мониторинг  

База данни  

Дял на проектите, които са  реалистични и 

отговарят на пазарната конюнктура и 

тенденции 

% 100 
Мониторинг  

База данни  

Дял на проектите предвиждат работни места за 

представители на уязвимите групи 
% 100 

Мониторинг  

База данни  

Проекти, които насърчават кооперирането и 

интеграцията между земеделските 

производители и предприятия  

Бр. 1 
Мониторинг  

База данни  
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Дял на успешно приключилите проекти % 100 
Мониторинг  

База данни  

В
ъ

зд
ей

ст
в
и

е 

Създадени работни места, вкл. за жени Брой 5 
Мониторинг  

База данни  

Проекти с предвидена устойчивост Брой  1 Мониторинг  

Дял на проектите с инвестиции за иновации % 50 Мониторинг  

Създадена обща  търговска марка 

 

Бр. 

 

 

0 

 

Мониторинг  

База данни  

 

Мярка МИГ6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

В
и

д
 

и
н

д
и

к
ат

о
р
 

 

 

Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

СМР 

Източник на 

информация 

И
зх

о
д

ен
 Брой проекти, финансирани по мярката Брой 13 База данни  

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 13 База данни  

Общ обем на публичния принос в  

инвестициите 
Лева 

 833 050 

 

Мониторинг  

База данни  

Р
ез

у
л
та

т 

Проекти на кандидати до 40 години 

включително, вкл. на жени 
Брой 5 

Мониторинг  

База данни  

Проекти, които  предвиждат инвестиции за 

развитие производството на крайни продукти 
Брой 10 

Мониторинг  

База данни  

Проекти, включващи инвестиции в иновации  % 50 База данни  

Проекти за инвестиции в услуги в селата % 50 База данни  

Дял на проектите, включващи инвестиции в 

производствена дейност в микропредприятия 
% 50 

Мониторинг  

База данни  

Дял на проектите предвиждат работни места за 

представители на уязвимите групи 
% 100 

Мониторинг  

База данни  

Проекти, създаващи модели или свързаност 

между дейности по други мерки на СМР 
Бр. 5 

Мониторинг  

База данни  

Дял на проектите,  предвиждащи  мерки,  

свързани с опазването на околната среда  
% 50 

Мониторинг  

База данни 

Брой подпомогнати нови туристически 

дейности 
Бр. 5 

Мониторинг  

База данни 

Дял на успешно приключилите проекти % 100 
Мониторинг  

База данни  
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В
ъ

зд
ей

ст
в
и

е 

Създадени работни места, вкл.за жени Брой 20 
Мониторинг  

База данни  

Проекти с предвидена устойчивост Брой  13 
Мониторинг  

База данни  

Дял на проектите с включване на хора с 

увреждания 
% 50 

Мониторинг  

База данни  

Създадена общ бранд в сферата на туризма и 

местните продукти 

 

Бр. 

 

 

1 

 

Мониторинг  

База данни  

Повишен достъп до финансиране за 

микропредприятията 
% 100 

Мониторинг  

База данни 

Подобрени условия за икономическо развитие 

и предприемачество 
% 100 

Мониторинг  

База данни 

 

Красимира Желязкова, председател на днешното Общо събрание прикани участниците в ОС 

към гласуване на Решение за Вземане на Решение, за прехвърляне бюджета за БФП в размер на 

233 050 лв.  от Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти” към Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от 

Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” чрез анекс в едно с промяна на 

приложимите индикатори. 

 

Кворум за вземане на Решение: 14 члена на Общо събрание на МИГ. 

 

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

 

РЕШЕНИЕ №02/ОС05/24.09.2020г. 

 

ОДОБРЯВА/ПРИЕМА  

прехвърляне но бюджет за БФП в размер на 233 050 лв.  от Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти” към Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” 

чрез анекс в едно с промяна на приложимите индикатори.ГЛАСУВАНЕ: 

-ЗА: 14  гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 14  гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение е прието както следва: 
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Одобрява  прехвърляне бюджета за БФП в размер на 233 050 лв.  от Мярка МИГ4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” към Мярка МИГ6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР на МИГ 

„Лясковец – Стражица” чрез анекс в едно с промяна на приложимите индикатори. 

 

По т.4 от Дневния ред: Обсъждане и вземане на Решение за допълване на 

административния екип на МИГ със счетоводител на трудов договор. 

-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 д-р 

Ивелина Гецова  за докладване на информация. 

 

Към днешна дата, административния екип на СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“, отговарящ за 

изпълнение на Стратегията за ВОМР, съгласно щатното разписание на Сдружението  се състои 

от : 

- Изпълнителен директор: на трудов договор на 8 часа; 

- Експерт ВОМР: на трудов договор на 8 часа; 

- Техн. Сътрудник в офис на МИГ: на трудов договор на 4 часа; 

 

Към днешна дата Сдружението ползва за счетоводно администриране на разходите по подмярка 

19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите местно развитие" външен 

счетоводител на граждански договор за извършване на услуга. 

 

С оглед оптимизирането на дейностите по подготовка на Заявки за плащане и прилагането на 

ефективна счетоводна политика на МИГ се предлага назначаването на счетоводител в екипа на 

МИГ, в офис на МИГ на трудов договор на 4 часа. Допълването на екипа следва да стане с 

промяна в щатното разписание на Сдружението. 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам на Управителния съвет на МИГ да обсъди и вземе 

следните решения:  

 

1.Да се актуализира щатното разписание на МИГ както следва:  

- Изпълнителен директор: на трудов договор на 8 часа; 

- Експерт ВОМР: на трудов договор на 8 часа; 

- Техн. Сътрудник в офис на МИГ: на трудов договор на 4 часа; 

-  Счетоводител в офис на МИГ: на трудов договор на 4 часа; 

 

2. Да бъде предложен за одобрение счетоводител в офис на МИГ на трудов договор на 4 часа на 

основание Чл. 43. (1) , т.1 , 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., където Споразумението за изпълнение на стратегия за ВОМР 

се променя едностранно от УО на ПРСР 2014 - 2020 г. въз основа на заявление от МИГ . 
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3.Предлага се за длъжността „счетоводител“ следното лице:  

-Анелия Найденова Захариева 

 

Лицето е дългогодишен счетоводител на Сдружението от 2011 година.  

Лицето в момента е счетоводител на МИГ на граждански договор. 

Лицето отговаря на изискванията на чл. 18 от Закона за счетоводството. 

Лицето  отговаря на следните условия 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. 

-  на условията на чл. 12, ал. 3, т. 2 – 19 от Наредбата; 

-  не е член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и не е свързано 

лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на 

§ 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон; 

-  не е общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на централна или териториална 

администрация на изпълнителната власт, на местната власт или на публично лице. 

 

По така предоставената информация няма забележки или възражения. 

 

Г-жа Желязкова, Председател на днешното ОС  прикани участниците в Общото събрание към 

гласуване на Решение за допълване на административния екип на МИГ със счетоводител на 

трудов договор на 4 часа. 

 

Кворум за вземане на Решение:14  члена на Общо събрание на МИГ. 

 

 

РЕШЕНИЕ №03/ОС02/05.02.2020г. 

 

ОДОБРЯВА: 

Допълване на административния екип и Щатното разписание  на МИГ със счетоводител на 

трудов договор на 4 часа. 

ГЛАСУВАНЕ: 

-ЗА: 14гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 14 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение е прието както следва: 

 

Допълване на административния екип и Щатното разписание  на МИГ със счетоводител на 

трудов договор на 4 часа. 
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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“.  

По т.5 от Дневния ред: Вземане на Решение за кандидатстване с вътрешно-териториален 

проект на МИГ по отворена Процедура №BG06RDNP001-19.355 - Подбор на проектни 

предложения за вътрешно-териториално и транснационално сътрудничество 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.  

 

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

Ивелина Гецова  за докладване на информация. 

 

До 31 октомври 2020 година и до 31 декември 2020г. е отворена за кандидатстване с проектни 

предложения Процедура №BG06RDNP001-19.355 - Подбор на проектни предложения за 

вътрешно-териториално и транснационално сътрудничество 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. 

 

До момента МИГ няма депозиран проект нито за вътрешно-териториално сътрудничество, нито 

за транснационално сътрудничество. 

 

За транснационално сътрудничество в момента екипа на МИГ води кореспонденция за 

подготовка на проект с държави от ЕС.  

 

Тъй като интереса сред членовете на Сдружението  и от страна на местната общност за участие 

в проект с друг МИГ от България, предлагам да бъде взето Решение за участие на МИГ с 

проектно предложение по Процедура №BG06RDNP001-19.355 - Подбор на проектни 

предложения за вътрешно-териториално и транснационално сътрудничество 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. с МИГ от България. 

Проектът следва да бъде в сферата на туризма, културното наследство, местните продукти и 

бранд, както и прилагането на иновации. 

 

Наименование на проекта: Умни територии -всички под един покрив: иновация за 

създаване и промотиране на уникални местни продукти! 
 

Партньори: МИГ-Средец и МИГ-Тутракан-Сливо поле 

 

Г-жа Желязкова, Председател на днешното ОС  прикани участниците в Общото събрание към 

гласуване на Решение за допълване на административния екип на МИГ със счетоводител на 

трудов договор на 4 часа. 

 

Кворум за вземане на Решение:14  члена на Общо събрание на МИГ. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

-ЗА: 14  гласа 

-ПРОТИВ:0 гласа 



            
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“.  

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

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

 

РЕШЕНИЕ №05/ОС05/24.09.2020г. 

 

Одобрява кандидатстването с проект на МИГ по Процедура №BG06RDNP001-19.355 - Подбор 

на проектни предложения за вътрешно-териториално и транснационално сътрудничество 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. с проектно предложение „Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и 

промотиране на уникални местни продукти!“. 

 

С 14 гласа „ЗА“ е одобрено кандидатстването с проект на МИГ по Процедура 

№BG06RDNP001-19.355 - Подбор на проектни предложения за вътрешно-териториално и 

транснационално сътрудничество 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. с проектно предложение „Умни територии -всички под един 

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

 

По т. 6 от Дневния ред: Други, събиране на чл.внос … 
 

Други: няма 

 

Поради изчерпване на Дневния ред Общото събрание се закрива. 

 

 

 

 


