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П  Р О Т О К О Л  

 от проведена информационна среща 

 „Кръгла маса с екипа на МИГ” 

13 ноември 2019 г.гр.Лясковец 

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 различни организации, 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, студен бюджет. 

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. 

Обсъден е напредъка по Мярка 01 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” и  Мярка 7.2 Мярка МИГ7.2„Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура 

Общ брой 

подадени 

проектни 

предложения 

Обща стойност 

на всички 

подадени 

проектни 

предложения 

Обща 

стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

БФП (в лева) 

Обща 

стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

Собствено 

финансиране 

(в лева) 

Общ брой 

одобрени 

проектни 

предложения 

Общ брой 

проектни 

предложения 

в резервен 

списък  

Общ брой 

отхвърлени 

проектни 

предложения 

13 233 294.18 233 294.18 0 12 0 1 

Общ брой 
подадени 
проектни 

предложения 

Обща стойност 
на всички 
подадени 
проектни 

предложения 

Обща 
стойност на 
подадените 

проектни 
предложения 

БФП (в лева) 

Обща 
стойност на 
подадените 

проектни 
предложения 

Собствено 
финансиране 

(в лева) 

Общ брой 
одобрени 
проектни 

предложения 

Общ брой 
проектни 

предложения 
в резервен 

списък  

Общ брой 
отхвърлени 

проектни 
предложения 

9 799 999.25 799 999.25 0 9 0 0 
След обсъждане и дискусия по Мярка 01 и Мярка 7.2 се пристъпи към дискусионен 

панел:”Изпълнение на СВОМР по мерките от ОПРЧР 2014-2020г”, Мярка МИГ04„Социални 

иновации за активно социално включване,  

 

МИГ 
Бюджет по 
подмярка 
19.2 (лева) 

Подадени 
проекти/бюдж

ет %  

Проекти 
подадени 

в МИГ 
(брой) 

Проекти 
подадени в МИГ 

(сума 
субсидия/лева) 

Проекти 
одобрени 

за 
финансир

ане от 
МИГ 

(брой) 

Одобрени 
за 

финансира
не 

проекти/бю
джет % 

Сдружение 
"Местна 

инициатив
на група 

Лясковец - 
Стражица" 

1 486 
000,00     

124,64% 20 1 852 173,00     10 87,14% 
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Мярка МИГ04„Социални иновации за активно социално включване” 

Общ брой 

подадени 

проектни 

предложения 

Обща стойност 

на всички 

подадени 

проектни 

предложения 

Обща 

стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

БФП (в лева) 

Обща 

стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

Собствено 

финансиране 

(в лева) 

Общ брой 

одобрени 

проектни 

предложения 

Общ брой 

проектни 

предложения 

в резервен 

списък  

Общ брой 

отхвърлени 

проектни 

предложения 

3 491 547.84 491 547.84 0 2 0 1 

 

Мярка МИГ05„Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови 

работни места в социални предприятия“ 

Общ брой 

подадени 

проектни 

предложения 

Обща стойност 

на всички 

подадени 

проектни 

предложения 

Обща 

стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

БФП (в лева) 

Обща 

стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

Собствено 

финансиране 

(в лева) 

Общ брой 

одобрени 

проектни 

предложения 

Общ брой 

проектни 

предложения 

в резервен 

списък  

Общ брой 

отхвърлени 

проектни 

предложения 

2 399 261.86 399 261.86 0 2 0 0 

След обсъждане на подадените проекти, тяхната стойност, се пристъпи към  

Дискусионен панел: Проблеми и решения при кандидатстване по приеми на МИГ. 

Обсъдиха се трудности преди стартиране на приемите, поради непрестанните промени в 

нормативната база и необходимостта от подписване на допълнително споразумение 

към споразумението за изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Лясковец-

Стражица. 

Обсъдиха се грешките по мярка 7.2 

 В процеса на разглеждане на заявленията за подпомагане са установени редица 

неточности (предоставена некоректна или непълна информация) и в тази връзка са изпратени 

уведомителни писма за предоставяне на допълнителна информация и документи до всички 

кандидати, чиито заявления за подпомагане попадат в обхвата за финансиране от 

проведеното предварително класиране, съгласно критериите за подбор При част от 

заявленията за подпомагане след получаване на допълнителна информация от кандидата е 

установено, че заявлението за подпомагане или определен разход е недопустим, което води 

до отказ на проектното предложение или до недопустимост на конкретен разход и съответно 

намаление на субсидията 

Много често се заявяват разходи, за които не са определени референтни цени и за тях 

не са представени 3 оферти събрани съгласно принципа на проведени пазарни консултации. 
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Обсъден е следният проблем: Продължителността на проектното предложение не е 

съобразена с максималната продължителност на схемата за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ.  

Препоръка: Планирането на дейностите е важен етап от подготовката на проектното 

предложение. Съобразявайте максималната продължителност на проекта с фиксираната 

продължителност в т. „Допустими проекти: проекти, за които може да се кандидатства” от 

Насоките за кандидатстване. Планирайте така, че по време на изпълнение на проекта да ви 

остава резервен период от време, в случай че се стигне до непредвидено забавяне.  

Друг проблем, който бе обсъден е че проектното предложение съдържа недопустими 

дейности.  

Препоръка: Ако проектното предложение съдържа дейност, която не е описана като 

допустима в Насоките за кандидатстване, то може да отпадне на етап оценка на 

допустимостта на проектното предложение. Дейностите, които предлагате, трябва да са 

подходящо подбрани, практични, необходими и да съответстват на целите и очакваните 

резултати. Дейностите трябва да са насочени към постигане на целите на проектното 

предложение.  

След обсъждане на възможните проблеми и техните решения се пристъпи към  

Дискусионен панел: Фактори за успешно изпълнение на одобрени проекти.  

Ето данни, представени от Wrike (по данни на The Standish Group: CHAOS Research 

Report 2013): 

• Процент на успешните проекти: 39% от всички проекти са успешни (завършени 

навреме, в рамките на бюджета и с всички необходими характеристики и функции) 

• 43% са проблемни (закъснели, надхвърлили бюджета и/или с по-малко от 

необходимите характеристики и функции) 

• 18% са неуспешни (или са прекратени преди завършването им, или резултатите им 

никога не са използвани).  

Друг панел, който е дискутиран това е: „Взаимодействие на МИГ с кандидати и 

заинтересовани страни при реализиране на СВОМР”.  

 С участниците се обсъди термина "Заинтересована страна", а именно това е група лица 

с общ интерес и възможности, свързани с реализиране на стратегия за ВОМР, включително и 

като потенциални получатели на финансова помощ и ползватели на резултати от нейното 

изпълнение. 

В разработването на настоящата Стратегия взеха участие широк кръг заинтересовани 

лица, в т.ч. физически и юридически лица, живеещи и работещи на територията на МИГ.  

Тъй като стратегиите за ВОМР се разработват и проектите се избират от местната група 

и местните заинтересовани страни, процеса се движи от енергията  и проявената 

инициативност на местните заинтересовани страни, включително от младите хора. 

Основни заинтересовани страни от подсектора на преработвателната промишленост са: 

преработка на етерично-маслени култури, дървопреработка, мелничарска промишленост; 

Хлебопроизводство, месопреработващи, млекопреработващи, производство на вино. 

- Групата на публичните органи е представена от местната власт – Община Лясковец, 

Община Стражица, различни дирекции, социални институции и организации. 

- Групата на нестопанския сектор, работещ в сферата на културно-просветната и 

информационна дейност е представена от местните Читалища, които са основни средищни 

https://www.wrike.com/blog/complete-collection-project-management-statistics-2015/
http://www.versionone.com/assets/img/files/CHAOSManifesto2013.pdf
http://www.versionone.com/assets/img/files/CHAOSManifesto2013.pdf
http://www.versionone.com/assets/img/files/CHAOSManifesto2013.pdf
http://www.versionone.com/assets/img/files/CHAOSManifesto2013.pdf
http://www.versionone.com/assets/img/files/CHAOSManifesto2013.pdf
http://www.versionone.com/assets/img/files/CHAOSManifesto2013.pdf
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центрове в населените места, имат изграден капацитет и общ интерес да реализират проекти 

в сферата на културното и селското наследство, развитието на занаяти и атракции за туризма 

и др. 

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

бъдеще“.  

С участниците са обсъдени очакванията, както и бъдещето общата селскостопанска 

политика (ОСП) след 2020 г. Целта на тези предложения е да се подобри способността на 

ОСП да реагира на настоящи и бъдещи предизвикателства, като изменението на климата или 

смяната на поколенията, като същевременно продължи да оказва подкрепа на европейските 

земеделски стопани за постигане на устойчив и конкурентоспособен селскостопански сектор. 

ОСП след 2020 г. трябва: 

 да запази своя характер на обща политика на ЕС, включително в нейното финансово 

измерение; 

 да гарантира продоволствената сигурност и здравето на гражданите; 

 да осигурява устойчивост и конкурентоспособност на селското стопанство; 

 да гарантира равни условия за всички земеделски производители на единния пазар; 

 да насърчава социално-икономическото сближаване на селските райони;  

 да подпомага развитието на малките и средни земеделски стопанства; 

 да бъде опростена и разбираема за бенефициентите и европейските граждани; 

 да бъде щадяща към околната среда, да насърчава ефективното използване на 

природните ресурси и мерките за борба с климатичните промени. 

Общата селскостопанска политика е единствената изцяло общностна политика на ЕС, важна 

не само за земеделските стопани и производителите на храни, но и за жителите на селските 

райони и потребителите в ЕС. Чрез последвалите реформи тази политика посреща нови 

предизвикателства и става неразделна част от стратегиите и икономическите политики на ЕС, 

които включват ЕС в глобалните усилия за устойчиво развитие. 

 

След изчерпване на всички теми, срещата е закрита.  

 

1.М.Петкова: ………………….. 
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