
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 
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ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 

№ 05-ВОМР/ 20.02.2019г. 

Гр.Лясковец 

 Дата:20  февруари 2019 година

 Час: 16.00ч.

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

 Дневен ред:

1. Одобрение на Оценителен доклад от Комисия за подбор на проектни предложения по

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.096 за 

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

СВОМР. 

-докладва: М. Петкова, Председател на КППП по  процедура за оценка BG06RDNP001-

19.096-S1. 

2. Вземане на Решение за внасяне на искане за издаване на Записни заповеди от Община

Лясковец и Община Стражица за обезпечаване на аванс на МИГ за 2019 год. 

3.Вземане на Решение за обявяване на предвиден Втори срок за прием по  Процедура №

BG06RDNP001-19.096 за Мярка  МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти”  от СВОМР с остатъчен ресурс от Първи прием. Одобрение на 

приложими документи за прием (при необходимост).  

4.Актуализиране на ИГРП за 2019г. (при необходимост)

5. Вземане на решение за Промяна в бюджет на МИГ за 2019 година по ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА

ОДОБРЕНИЕ на планирани дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските 

райони 2014 – 2020 г. 

6.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 

-Денчо Димов: да 

 

Заседанието е редовно и може да взема решение с регистриран Кворум от 7 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- Одобрение на Оценителен доклад от Комисия за 

подбор на проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.096 за Мярка  МИГ4.2 „Инвестиции 

в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”  от СВОМР. 

-докладва: М. Петкова, Председател на КППП по  процедура за оценка BG06RDNP001-

19.096-S1. 

 

КППП по  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № 

BG06RDNP001-19.096 за Мярка  МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти”  от СВОМР приключи своята работа съгласно  Заповед за 

назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения  №02/09.01.2019г. на 18 

февруари 2019г.  

 

Изготвен е Оценителен доклад, съгласно разпоредбите на Минималните изисквания към 

реда за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР по чл. 41, ал. 2 от ПМС 

161/2016г. в срок до 5 работни дни от приключване работата на КППП. 

 

Съгласно разпоредбите на Минималните изисквания към реда за оценка на проектни 

предложения към стратегията за ВОМР по чл. 41, ал. 2 от ПМС 161/2016г. в срок до 5 

работни дни от приключване работата на КППП Управителния съвет на МИГ ОДОБРЯВА 

Оценителния доклад. 

 

Оценителният доклад на КППП по процедура за оценка №BG06RDNP001-19.096 S1  по  

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.096 за 

№02/09.01.2019г. е предоставен на членовете на УС предварително с оглед подробно 
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запознаване с неговото съдържание в едно със следните приложения:  

 

1) Протокол от извършена АСД по процедура за оценка BG06RDNP001-19.096-S1; 

2) Доклад от извършена АСД по процедура за оценка BG06RDNP001-19.096-S1; 

3) Протокол от извършена ТФО по процедура за оценка BG06RDNP001-19.096-S1; 

4) Доклад от извършена ТФО по процедура за оценка BG06RDNP001-19.096-S1; 

5) Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подреден по реда 

на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде 

предоставена за всеки един от тях; 

 

Одобрена БФП за всяко от проектните предложения: 

 

Номер на ПП 

 

Наименование 

 

 

Данни  

Кандидат 

Булстат/ 
ЕИК/ЕГН 

БФП 

в лева 

Корекция 

в бюджет 

BG06RDNP001-

19.096-0002 

Модернизация на 

производствена база на 

Горнооряховска скара ООД 

Горнооряховска 

скара ООД 

203820226 66 950.00 Не  

 

 

Класиране на проектните предложения: 

 

Номер на ПП 

 

Наименование 

 

 

Класиране  

Кандидат 

Статус Получени 
точки 

Пореден 

№ 

BG06RDNP001-

19.096-0002 

Модернизация на 

производствена база на 

Горнооряховска скара ООД 

Горнооряховска 

скара ООД 

Преминава 60 1 

 

Недопуснати проектни предложения до етап „ТФО“:  

 

BG06RDNP001-

19.096-0003 

Ремонт на производствена 

сграда, инвестиции в 

съоръжения за прецизна 

преработка на отпадъци от 

слънчоглед и спомагателни 

съоръжения за пакетиране на 

пелети от слънчоглед, в 

предприятие за производство 

на пелети "ДМД-КЛБ" ООД 

ДМД-КЛБ 

ООД 

203594994 08.01.2019г. 

17:15ч. 

Регистрирано 

 

Оттеглени  проектни предложения: 

 
Номер на ПП Наименование Регистрационен статус 
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Име на 

кандидата 

Булстат/ 
ЕИК/ЕГН 

Дата и час Да/Не 

BG06RDNP001-

19.096-0001 

Подобряване на 

прилежаща бетонова 

инфраструктура, 

реконструкция на котелно 

помещение и закупуване 

на специализирано 

оборудване, осигуряващи 

възможност за по-добро 

използване на факторите за 

производство, въвеждане 

на нов процес и опазване 

на околната среда, в 

предприятието на ЕТ 

Пейчо Пейков Атла 

Мария, с. Козаревец 

ЕТ ПЕЙЧО 

ПЕЙКОВ - 

АТЛА МАРИЯ 

104057964 08.01.2019г. 

16:07ч. 

Регистрирано  

 

6)Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, 

но за които не достига финансирани подредени по реда на тяхното класиране; 

-няма резервни проектни предложения; 

 

7)Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основание за тяхното 

отхвърляне; 

           -приложен; 

 

8)Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения.   

-  приложен; 

 

За вземане на настоящото решение никой от присъстващите членове на УС не си 

дава „отвод“, което означава, че няма обстоятелства за конфликт на интереси. 

 

Кворум за вземане на Решение: 7 члена на УС. 

 
Няма дискусия по така предоставената информация. 

 
Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №01/Протокол 05-ВОМР/ 20.02.2019г. 

 

Управителният съвет на МИГ одобрява Оценителен доклад от Комисия за подбор на 

проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№BG06RDNP001-19.096 за Мярка  МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти”  от СВОМР в едно с всички приложими документи. 
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Гласуване: кворум –7 

-ЗА: 7 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

Със 7 гласа „за“ УС на МИГ взе Решение за  одобрение на Оценителен доклад от Комисия 

за подбор на проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ №BG06RDNP001-19.096 за Мярка  МИГ4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти”  от СВОМР в едно с всички 

приложими документи. 

 

По т.2 от Дневния ред, а именно- Вземане на Решение за внасяне на искане за издаване на 

Записни заповеди от Община Лясковец и Община Стражица за обезпечаване на аванс на 

МИГ за 2019 год. 

-докладва д-р Ивелина Гецова 

 

Издаването  на запис на заповед от Община Лясковец и Община Стражица в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор №РД 

50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“  за изпълнение на Стратегия за местно развитие на територията на общините 

Лясковец и Стражица" 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" по сключен между  Министерство на земеделието и храните –УО, ОП „Развитие 

на човешките ресурси“-УО и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – 

Стражица” е във връзка с издадена Заповед №РД09-119/08.02.2019г. на Зам.министъра на 

МЗХГ за одобрение на бюджет на МИГ за 2019г.  

 

В момента Местната инициативна  група прилага подхода „Водено от общностите местно 

развитие“ и нова Мултифондова Стратегия за местно развитие  с одобрени финансови 

средства в  размер: 

-2 933 745 лева от ПРСР 2014-2020; 

-1 486 000 лева от ОПРЧР 2014-2020 

 

За изпълнение на дейностите на местната инициативна група за 2019г. е необходимо 50% 

авансово плащане от страна на ДФЗ-РА в размер на 129369,76 лв., за обезпечението на който 

е необходимо издаването на запис на заповед от Община Лясковец в размер на 64684,88 лв. и 

запис на заповед от Община Стражица, също  в размер на 64684,88 лв. 

Авансът се предоставя за оперативно функциониране на МИГ : 

1. обезпечаване на МИГ с необходимия финансов ресурс за ефективното изпълнение на 

стратегия за ВОМР и нейното популяризиране; 

2. повишаване на информираността на населението относно подхода ВОМР и насърчаване 

на активното му участие в процеса на прилагане на стратегии за ВОМР. 
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Местната инициативна група има право да получи авансово плащане в размер до 50 на сто 

от стойността на публичната помощ за текущи разходи и популяризиране, одобрена по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия 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. , която за 2019г. е в размер на 

275739,53 лева. 

Правото МИГ да получи 50% авансово плащане от ДФЗ-РА за текущата 2019г. е 

регламентирано в Чл. 28., ал.1, т.5., т.6., и условията на ал.2 от същия член на Наредба № 1 

от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., 

издадена от министъра на земеделието и храните. 

 

Основанията за искане на Запис на Заповед са изчерпателно описани в чл.7, ал.2, ал.3, ал.4, 

ал.5, ал.6, ал.7, ал.8 от  НАРЕДБА № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия 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. 

 

Кворум за вземане на Решение: 7 члена на УС. 

 
Няма дискусия по така предоставената информация. 

 
Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №02/Протокол 05-ВОМР/ 20.02.2019г. 

 

Управителният съвет на МИГ одобрява Решение за внасяне на искане за издаване на 

Записни заповеди от Община Лясковец и Община Стражица за обезпечаване на аванс на 

МИГ за 2019 год. 

 

Гласуване: кворум –7 

-ЗА: 7 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

Със 7 гласа „за“ УС на МИГ взе Решение за  Решение за внасяне на искане за издаване на 

Записни заповеди от Община Лясковец и Община Стражица за обезпечаване на аванс на 

МИГ за 2019 год. 

 

По т.3 от Дневния ред, а именно- Вземане на Решение за обявяване на предвиден Втори 

срок за прием по  Процедура № BG06RDNP001-19.096 за Мярка  МИГ4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти”  от СВОМР с остатъчен ресурс от 
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Първи прием. Одобрение на приложими документи за прием (при необходимост).  

-докладва: М. Петкова 

 

На 18.02.2019г. приключи КППП по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-19.096 за Мярка  МИГ4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти”  с одобрени общо 1 проект със 

стойност на субсидията в размер на 66 950.00 лева. 

 

Във връзка с обявен Втори срок за прием по мярката, който срок е до 17.00ч. на 

28.02.2019г. е необходимо да бъде активиран в ИСУН втория прием с остатъчния ресурс. 

Също така, възникна необходимост МИГ да направи корекция в документи към Насоки за 

кандидатстване. По-конкретно в документ „ОАСД“ към „Документи за информация“  

-включване на чекове в оценителен лист в ОАСД  и в Условия за кандидатстване на 

пропуснати по технически причини текстове и съдържание. Корекциите следва да се 

направят и в ИСУН. 

Размер на средствата за Втори прием : 233 050 лева. 

Също така е необходимо да се публикува нова Обява. 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.096 за 

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

удължавана съгласно Заповед № 51-ВОМР/ 26.11.2018г. на  Председателя на УС с повече 

от 1 месец. 

Във връзка с това е невъзможно да се спази обявения в Условия Втори срок за прием-до 

28.02.2019г. Този срок също следва да се коригира. 

 

-Предложение за допълване на липсващ документ в т.24 на Условия за кандидатстване във 

връзка с текст от т.11 Допустимост на кандидатите и по-точно „………..имат задължения 

за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към 

Столична община или към общината по седалището на кандидата, или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която кандидатът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 

или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила“. 

В раздел „Други общи документи“ , под №54 да се запише: Удостоверение от Община 

Лясковец или Община Стражица за липса на задължения към  общината по седалището на 

кандидата за местни данъци и такси. 

-Предложение за промяна в Условия за кандидатстване в т.25.Начален и краен срок за 

подаване на проектните предложения както следва: 

Начален срок за обявяване на Втори прием: 15 март 2019г. 

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е до 22 април 2019г., 17.00 

часа. 

Размер на БФП по втори прием – остатъчни средства след първи прием в размер на 233 050 

лева. 

-Предложение за промяна в оценителен лист ОАСД, приложение №12: 

Да се допълни в Други общи документи т.54 . Удостоверение от Община Лясковец или 



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 
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Община Стражица за липса на задължения към  общината по седалището на кандидата за 

местни данъци и такси. -във формат „pdf“. 

За вземане на настоящото решение никой от присъстващите членове на УС не си 

дава „отвод“, което означава, че няма обстоятелства за конфликт на интереси. 

Кворум за вземане на Решение: 7 члена на УС. 

Няма дискусия по така предоставената информация. 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

РЕШЕНИЕ №03/Протокол 05-ВОМР/ 20.02.2019г. 

Управителният съвет на МИГ одобрява описаните в точката промени в Насоки за 

кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001-19.096 за Мярка  МИГ4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти” , Размер на средствата за Втори 

прием : 233 050 лева. Краен срок за Втори прием: 22 април 2019г. Възлага на Председателя 

на УС на МИГ да издаде Заповед за утвърждаване на Насоки за кандидатстване с всички 

приложими документи, вкл. обява с актуални параметри на Втори прием. 

Гласуване: кворум –7 

-ЗА: 7 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

Със 7  гласа „за“ УС на МИГ взе Решение за  одобрение на промени в Насоки за 

кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001-19.096 за Мярка  МИГ4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти” , Размер на средствата за Втори 

прием : 233 050 лева. Краен срок за Втори прием: 22 април 2019г. Възлага на Председателя 

на УС на МИГ да издаде Заповед за утвърждаване на Насоки за кандидатстване с всички 

приложими документи, вкл. обява с актуални параметри на Втори прием. 

По т.4 от Дневния ред, а именно-Актуализиране на ИГРП за 2019г. (при необходимост) 

-докладва: М. Петкова 

Настоящ ИГРП за 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“.  

Остатък от 

прием през 

2018г.
Остатък от 

прием през 

2018г.
Остатък от 

прием през 

2018г.

400 000

400 000 лева

Остатък от 

прием през 

2018г.

Мярка МИГ04 „Социални иновации 

за активно социално включване”

Юни 2019

Мярка МИГ02 „Местни инициативи 

за заетост на територията на 

общините Лясковец и Стражица“

Октомври 2019Април 2019

МЯРКА

Мярка  МИГ4.2  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на  

селскостопански продукти”

Мярка МИГ7.5. Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура

Август 2019 Декември 2019

Бюджет по 

процедурата

Януари 2019 Февруари 2019 Март 2019 Ноември 2019Септември 2019

Мярка МИГ4.1. „Инвестиции в 

земеделски стопанства”

Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски 

дейности”

Май 2019 Юли 2019

 
 

Актуализиране на дата по мярка МИГ4.2: 

 

Остатък от 

прием през 

2018г.
Остатък от 

прием през 

2018г.
Остатък от 

прием през 

2018г.

400 000

400 000 лева

Остатък от 

прием през 

2018г.

400 000 лева

Мярка МИГ04 „Социални иновации 

за активно социално включване”

Юни 2019

Мярка МИГ02 „Местни инициативи 

за заетост на територията на 

общините Лясковец и Стражица“

Октомври 2019Април 2019

МЯРКА

Мярка  МИГ4.2  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на  

селскостопански продукти”

Мярка МИГ7.5. Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура

Август 2019

Мярка МИГ05“Насърчаване 

развитието на местна социална 

икономика и нови работни места в 

социални предприятия“

Декември 2019

Бюджет по 

процедурата

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ "Лясковец-Стражица" за 2019г.  , Председател на УС на МИГ/

Януари 2019 Февруари 2019 Март 2019 Ноември 2019Септември 2019

Мярка МИГ4.1. „Инвестиции в 

земеделски стопанства”

Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски 

дейности”

Май 2019 Юли 2019

 
 

 

За вземане на настоящото решение никой от присъстващите членове на УС не си 

дава „отвод“, което означава, че няма обстоятелства за конфликт на интереси. 

 

Кворум за вземане на Решение: 7 члена на УС. 

 
Няма дискусия по така предоставената информация. 

 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №04/Протокол 05-ВОМР/ 20.02.2019г. 

 

Управителният съвет на МИГ актуализиране на ИГРП за 2019г. 

 

Гласуване: кворум –7 
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-ЗА: 7 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

Със 7  гласа „за“ УС на МИГ взе Решение за  одобрение на промени в ИГРП за 2019г. 

По т.5 от Дневния ред, а именно- Вземане на решение за Промяна в бюджет на МИГ за 

2019 година по ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ на планирани дейности и разходи по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

-докладва д-р Ивелина Гецова 

Планираните дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

са вече одобрени, но настоящия актуален бюджет на МИГ за 2019г. е планиран и заявен 

през месец септември 2018г.  

След проведени разговори с екипа на МИГ, бюджета следва да се актуализира, тъй като е 

трудно изпълним.  

Също така във връзка с промяна на максималният осигурителен доход за страната от 2600 

лв. на 3000 лв. отправяме към Вас искане за промяна на одобрения на СНЦ „МИГ 

Лясковец-Стражица“ със Заповед № №РД-09-119/08.02.2019г., като промените правим 

само в рамките на т.1 от бюджета и така общият размер на бюджета се запазва същият. 

Промяната касае разходите за осигуровки от работодател на изпълнителният директор на 

МИГ. 

Искаме увеличение в т.1.4. -  Разходи за задължителни разходи за социални и здравни 

осигуровки за персонала, обезщетения за временна неработоспособност и други, дължими 

от работодателя. 

Одобрен размер 12 месеца х 1104,93 лв. = 13259,16 лв. 

Да се промени на 12 месеца х 1188,26 лв. – 14259,16 лв. 

Т.1.3 Намаление във сумата за възнаграждения за технически сътрудник 

Одобрена сума  

12 месеца х 1000 лв. = 12000 лв. 

Да се промени на 11 месеца х 1000 лв. = 11000 лв. 

Общо за т.1 възнаграждения и осигуровки от работодател за 2019 година остава без 

промяна– 85739,16 лв. 

Другата промяна, която се предлага е свързана с предвидените от МИГ обучения. 

Предлаганата промяна е в „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 популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на 

подхода“. 
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В бюджета са предвидени както следва: 

Организиране на двудневно обучение за 

местни лидери за най-малко 20 

участника 

бр. 4 1 620,00 6 480,00 

Организиране на двудневно обучение за 

местни лидери изпълнение, отчитане и 

мониторинг на проекти към СВОМР за 

най-малко 20 участника 

бр. 4 1 620,00 6 480,00 

Организиране на двудневно обучение за 

местни лидери за прилагане на добри 

практики  за най-малко 20 участника 

бр. 4 1 620,00 6 480,00 

 

Тъй като през 2018 година, МИГ не успя да реализира планираните обучения поради липса 

на интерес от страна на местните лидери, все по-невъзможно ще се окаже да се съберат на 

обученията през 2019 година най-малко 20 участника за всяко от планираните 12 

обучения. 

В тази връзка се предлага следната корекция: 

Организиране на двудневно обучение за 

местни лидери за най-малко 10 

участника 

бр. 4 1220,00  4880,00 

Организиране на двудневно обучение за 

местни лидери изпълнение, отчитане и 

мониторинг на проекти към СВОМР за 

най-малко 10 участника 

бр. 4 1220,00  4880,00 

Организиране на двудневно обучение за 

местни лидери за прилагане на добри 

практики  за най-малко 10 участника 

бр. 4 1220,00  4880,00 

 

Във връзка с отпадането на част от сумата за предвидените обучения се предлага в 

бюджета за 2019г. да се включат 2 на брой  Еднодневни конференции– зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия (за най-малко петдесет участници), всяка на стойност 960 лева. 

 

Тъй като от бюджет 2019г. по решение на Комисията за одобрение на бюджетите на МИГ 

е отпаднал Разход за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, 

икономически, социални и други анализи и проучвания) поради обединение на 2 анализа 

на МИГ в едно общо проучване, предлагаме в промяната на бюджет за 2019г. на МИГ да 

се включи ново проучване на тема: „Анализ на средата в която МИГ прилага Стратегия за 

местно развитие. Устойчивост на предоставените  инвестиции. Проблеми, рискове и 
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предизвикателства при реализиране на проектите, финансирани от МИГ. Разработване на 

План за устойчивост на постигнатите резултати до края на периода за мониторинг“.  

Добавяне на следните видове обучения на екипа и членовете на колективния върховен 

орган във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие; 

Двудневно обучение на екипа и членове 

на УС  и КС във връзка с прилагане на 

Стратегията за ВОМР за не по-малко от 

10 участника във връзка със 

задълженията на МИГ по член 67 на 

Правилника за прилагане на Закона за 

мерките срещу изпирането на парите. 

бр. 2 1220,00  4880,00 

Организиране на 1 брой двудневно 

обучение за екипа на МИГ за работа с 

Лакорда 

бр. 6 400  2400 

За вземане на настоящото решение никой от присъстващите членове на УС не си 

дава „отвод“, което означава, че няма обстоятелства за конфликт на интереси. 

Кворум за вземане на Решение: 7 члена на УС. 

Няма дискусия по така предоставената информация. 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

РЕШЕНИЕ №05/Протокол 05-ВОМР/ 20.02.2019г. 

Управителният съвет на МИГ одобрява изброените промени/параметри на Бюджет на 

МИГ за 2019г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. на МИГ 

„Лясковец-Стражица“. 

Гласуване: кворум –7 

-ЗА: 7 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

Със 7  гласа „за“ УС на МИГ взе Решение за  одобрение на изброените промени/параметри 

на Бюджет на МИГ за 2019г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

на МИГ „Лясковец-Стражица“. 

По т.6 от Дневния ред, а именно-други-няма 

С приключване на Дневния ред приключи и заседанието на УС. 
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