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П  Р О Т О К О Л  

 от проведена информационна среща 

 „Кръгла маса с екипа на МИГ” 

26 ноември 2019 г.гр. Стражица 

Програма на срещата 

 

Час Модул 

10.00  -  10.15 Регистрация на участниците 

10.15 – 11.30 Дискусионен панел: Изпълнение на СВОМР по мерките от ПРСР 2014-

2020г. 

11.30 – 12.30 Дискусионен панел:Изпълнение на СВОМР по мерките от ОПРЧР 2014-

2020г. 

12.30 – 13.30 Дискусионен панел: Проблеми и решения при кандидатстване по приеми на 

МИГ. 

13.30 – 13.30 Кафе –пауза, студен бюфет 

13.30 – 14.30 Дискусионен панел: Фактори за успешно изпълнение на одобрени проекти. 

14.30 – 16.00 Дискусионен панел: Взаимодействие на МИГ с кандидати и заинтересовани 

страни при реализиране на СВОМР. 

16.00 - 17.00 Интерактивен панел „Очаквания и бъдеще“.  

Срещата започна в 10.00 с регистрация на участниците. Присъстваха 10 човека, 

представители на бизнеса, селското стопанство, граждани. Срещата бе обезпечена с 

необходимите за провеждането й мултимедиен проектор, екран и преносим компютър. За 

участниците бе осигурено кафе, минерална вода и дребни сладки за кафе пауза. 

За участие в срещата бе изготвен предварителен график, както и присъствени списъци. 

Участниците получиха химикали и подвързани в папки материали – програма, разпечатани 

презентации и листи за писане.  

Тема на събитието:  „Кръгла маса с екипа на МИГ” 

Писменни покани бяха изпратени на всички стопански, нестопански организации 

развиващи дейност в рамките на населеното място. Също така покани за събитието бяха 

поставени в информационните табла на МИГ “Лясковец – Стражица”, както и публикуване 

на обява в интернет страница на МИГ “Лясковец – Стражица”. Срещата е открита от г-

жа Мария Маринова, която приветства участниците, след което се пристъпи към 

дискусия, по предварително изготвена презентация.  

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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Дискусионен панел: Изпълнение на СВОМР по мерките от ПРСР 2014-2020г. 

Основните участници, които присъстваха на срещата представляваха сектор НПО, граждани. 

Представени и обсъдени бяха проектите по мерките от ПРСР 2014 – 2020, подадени 

към МИГ „Лясковец – Стражица”, подадени по двата приема на МИГ „Лясковец – 

Стражица”. След обсъждане на подадените проекти, тяхната стойност, се пристъпи към  

Дискусионен панел: Изпълнение на СВОМР по мерките от ОПРЧР 2014-2020г. по мярка 04, 

мярка 05 и мярка 02. 

След което се пристъпи към дискусия на панел „Проблеми и решения при 

кандидатстване по приеми на МИГ”.  

Според екипа на МИГ,  кандидатите често подават непопълнени документи, некоректно 

попълнени документи или непопълнени придружителни документи. 

Препоръка: Формулярът за кандидатстване и приложенията към него да се попълват на 

български език и печатно (на компютър). Не се допуска Формулярът за кандидатстване да 

бъде попълнен на ръка. Задължително е да се попълнят всички полета. Проектното 

предложение включва Формуляр за кандидатстване, приложенията към него и подкрепящите 

документи, съгласно Насоките за кандидатстване за кандидатстване. 

Друг проблем това е че проектните предложения се подават след крайния срок, 

определен в Насоките за кандидатстване. Препоръката, която е направена е крайният срок за 

подаване на проектни предложения се съдържа на три места в Насоките за кандидатстване – 

на титулната страница, в т. „Правила по настоящата схема за безвъзмездно финансиране на 

проекти” и в т. „Краен срок за получаване на предложенията за проекти”, като часът за 

получаване на проектите е фиксиран. Екипът посъветва участниците да  обърнат внимание - 

в Насоките за кандидатстване е записано, че не важи датата на пощенското клеймо 

пощенското клеймо! 

Направена е кафе пауза, след което се пристъпи, към дискусия по следващият панел, а 

именно : Фактори за успешно изпълнение на одобрени проекти. 

Преди да реализират дейност по одобреният проект е добре  документацията да бъде 

обсъдена с екипа на МИГ. Това ще намали в значителна степен риска от допускане на 

грешки, както и до редуциране на безвъзмездна помощ. 

Бенефициенти, реализирали проекти споделиха, че друг фактор за успешното 

изпълнение на одобрени проекти това е предварително осигуряване на средства за 

реализиране на проекта. Един от ключовите фактори за успешното изпълнение на проекта 

това осигуряване на финансирането, защото една част от бенефициентите срещат трудности 

при финансиране на своите дейности. Също така трябва да се следят сроковете и доставките 

за плащания. Неспазването на сроковете може да доведе до намаляване на безвъзмездната 

финансова помощ. 

 „Взаимодействие на МИГ с кандидати и заинтересовани страни при реализиране 

на СВОМР”.  

Друг фактор за успешното изпълнение на одобрен проект това е бенефициентите да 

присъстват на всички обучения, които се организират от МИГ „Лясковец – Стражица”. 

Екипът сподели с участниците, че подписването на анекси трябва да бъде много добре 

планирано, защото това може да забави цялостното изпълнение на проекта. 
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Друг фактор, който беше споделен от участниците това  е, че ако бенефициента не се 

нуждае спешно от актива за който кандидатства, да изчака договора, а не да направи 

инвестицията след подаване на проектното предложение. 

Последният панел, който бе дискутиран това е Интерактивен панел „Очаквания и 

бъдеще“.  

Подпомагането по Втори стълб следва да допринася за изравняването на различията в 

развитието на селскостопанския сектор и регионите, за укрепване на пазарните позиции на 

производителите и преработвателите, за насърчаване развитието на икономически, социални и 

екологични дейности в селските райони, като същевременно се гарантира устойчивото и 

ефективно използване на природните ресурси, опазване на биоразнообразието, насърчаване на 

биоземеделието, на иновациите и навлизането на млади и нови хора в сектора. 

Подкрепата по Втори стълб на ОСП следва да осигури: 

 Разширяване на възможностите за специфична подкрепа за регионите, за да 

удовлетвори нуждите на земеделските стопани и местното население. Предвид това, че 

голяма част от селските райони са разположени на територии с природни ограничения, 

където доходът на глава от населението е значително по-нисък от средния за Европа, 

развитието им продължава да бъде важно предизвикателство за устойчиво 

териториално сближаване, което изисква адекватна финансова подкрепа, насочена към 

повишаване на заетостта и жизнения стандарт. 

 Гъвкавост при насочване на подпомагането. Подпомагането по Втори стълб трябва да 

предоставя по-голяма свобода на ниво държава при определяне на приоритетните 

области, в които да се насочва финансовата подкрепа. За да бъде осигурено по-

ефективно насочване на средствата за справяне с новите предизвикателства, и да се 

работи за опростяване на правилата, следва да продължи да се прилага по-голямата 

гъвкавост, като бъдат отчетени резултатите от текущо прилаганите мерки и усилията да 

бъдат насочени към утвърждаване на ясни правила, които да облекчават както 

дейността на земеделските стопани, така и администрацията. 

 Модернизация и въвеждане на иновации. Подкрепата по програмите за развитие на 

селските райони (ПРСР) следва да допринася за същественото повишаване на 

производителността на труда в селскостопанския сектор, преминаването към по-

ефективни методи на производство, щадящи околната среда, ефективно използване на 

природните ресурси и осигуряването на възможности за произвеждане на качествени 

храни и продукти за населението. Предвид нарастващите демографски проблеми, 

подкрепата в рамките на Втори стълб се явява основен инструмент за създаване на 

устойчива заетост, стимулирайки икономиката в селските райони чрез развитие на 

предприемачество и осигуряване на възможности за повишаване на доходите на 

населението. Подкрепата на иновациите и нови технологични решения за по-добро 

управление на използваните ограничени природни ресурси и стимулирането на 

практики,  щадящи околната среда, насочени към опазване на биоразнообразието, 

следва да допълват подкрепата за развитието на биологичното земеделие и 

производство.  
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 Гъвкави, регионално насочени мерки за опазване на околната среда и промените в 

климата. Отчитайки регионалните специфики и настъпващите климатични промени, 

ОСП следва да осигури финансирането на достатъчно гъвкави и адаптивни практики с 

цел опазването на биоразнообразието, количеството и качеството на водите, 

намаляване на замърсяването при източника му и защитата на горските територии, 

които допълват по-широкото навлизане на биологичното производство, осигуряващо 

здравословни и качествени хранителни продукти за крайния потребител. 

 Създаване на отделен фонд за подхода ЛИДЕР, който да определя унифицирани 

правила за прилагане и да включва възможностите за многофондовото финансиране, 

предвидени в настоящия период. ЛИДЕР трябва да продължи да събира, а не да разделя 

местните общности, което да води до подобряване на тяхното благосъстояние и 

условия за живот, като се продължи процеса на подобряване на връзките между 

селските и градските такива. Особено важно е да се продължи с подкрепата за работата 

с мрежа на местно, регионално, национално и транснационално ниво. 

 
 
 
 

След изчерпване на всички теми, срещата е закрита.  

 

1.М.Петкова: ………………….. 
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