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П  Р О Т О К О Л  

 от проведена информационна среща 

 „Кръгла маса с екипа на МИГ” 

14 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 бизнеса, 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 МИГ4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”, Мярка 

Мярка МИГ 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”  
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BG06RDNP001
-19.095 

Мярка МИГ4.1 
„Инвестиции в 
земеделски 
стопанства”, 
СНЦ"МИГ-
Лясковец-
Стражица" 13 1 079 502.22 619 636.50 459 865.72 11 0 2 

 

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

Общ брой 

подадени 

проектни 

предложения 

Обща стойност на 

всички подадени 

проектни 

предложения 
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Общ брой 
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проектни 

предложения 
16 1 298 728.23 957 413.68 341 314.55 10 4 2 

 

Обсъдиха се отделните проектни предложения, подадени по мярката, както и тяхната 

стойност. 

След обсъждане и дискусия по Мярка 4.1 и Мярка 6.4.1 се пристъпи към дискусионен 

панел:”Изпълнение на СВОМР по мерките от ОПРЧР 2014-2020г”, Мярка МИГ03„По-добро 

здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на общините Лясковец и 

Стражица”, Мярка МИГ02„Местни инициативи за заетост на територията на общините 

Лясковец и Стражица”  
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финансиране 

(в лева) 

BG05M9OP001-
1.030 

"МИГ Лясковец – Стражица  
Мярка МИГ03 "По-добро 
здраве и работоспособност на 
заетите в икономиката на 
общините  Лясковец и 
Стражица" 8 500 833.82 500 833.82 0 2 1 

 

Мярка МИГ02„Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и 

Стражица”. 
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ни 

проектни 
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BG05M9OP001-
1.068  

"Мярка 

МИГ02„Местн

и инициативи 

за заетост на 

територията на 

общините 

Лясковец и 

Стражица”  4  209714.01 209714.01 0 2 0  2  
 

 

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. 

Често срещан проблем е несъответствието и необвързаността на описанието на 

проектното предложение във формуляра за кандидатстване с неговия бюджет, а така също и 

с хоризонталните принципи на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". 

Кандидатстването по проекти винаги става с помоща на консултант. Обсъдени са 

и други често срещани проблеми. 

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

именно : Фактори за успешно изпълнение на одобрени проекти. 
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Да, лошо планиране, като тук включвам не само изготвянето на плана за изпълнение на 

проекта, но и идентифицирането, предварителните проучвания и дефинирането на проекта. 

Ето в какво може да се изразява лошото планиране: Недобре определени цели на проекта (и 

често дори липса на истински цели) 

Липса на връзка на целите на проекта със стратегическите цели на организацията – 

собственик на проекта 

Неправилна логика на проекта – липса на логически връзки между целите, продуктите, 

дейностите и ресурсите на проекта 

Нереалистично планиране на ресурсите и оттам на разходите на проекта (обикновено 

това означава подценяване на необходимите ресурси и разходите) – по вид, количество, 

качество, производителност, наличност и мотивация. 

o Ръководителят на проекта да прилага проактивен подход и да поддържа постояннна 

(особено неформална) комуникация със заинтересованите страни; 

o Да определим ясни отговорности на заинтересованите страни; 

o Да изготвяме ясни, недвусмислени и точни проектни документи; 

o Постоянно да препотвърждаваме и актуализираме очакванията на заинтересованите 

страни; 

 

„Взаимодействие на МИГ с кандидати и заинтересовани страни при реализиране 

на СВОМР”.  

Първо се обсъди това какво са заинтересовани страни: Индивиди, групи от хора, фирми 

или институции, които могат – пряко или косвено, положително или отрицателно – да 

повлияят или да бъдат повлияни от СВОМР. Бенефициенти: Тези, които получават ползи по 

какъвто и да е начин от изпълнението на СВОМР.  

Крайни бенефициенти: тези, които печелят от СВОМР в дългосрочен период на ниво 

общество или сектор, като например хората в работоспособна възраст – поради увеличените 

и разнообразените възможности за заетост, фирмите от различни сектори – поради влагането 

на местна идентичност като неосезаема харатеристика на продуктите им, търговците – 

поради увеличаване на покупките на техните стоки, благодарение на приобщаването на 

социално изключените, увеличаване на доходите на населението и увеличаване на 

посетителите на целевата територия. 

Участниците споделиха, че малките земеделски производители със СПО до 8000 евро  

са разпръснати и с ограничен капацитет за извършване на промяна. Достъпът им до 

кредитиране е ограничен. По голяма част имат мотивация за разрастване на бизнеса и 

мотивация за увеличаване на стойността на продукцията, разнообразяване към неземеделски 

дейности и непроизводствени инвестиции. Имат слаба мотивация за сътрудничество. 

Възможни действия за адресиране на интереса на заинтересованата страна: 

Стимулиране на участието им в изграждането на местната идентичност. Информиране 

за възможностите за подпомагане при условие на разрастване на земеделския бизнес. 

Земеделски производители с повече от 8000 СПО проявяват значителен интерес за 

подобряване на материалната база, за обновяване на насажденията, изграждане на поливни 

системи и закупуване на техника за обработка на земеделските земи. Също така имат интерес 

от стартиране или развитие на неземеделски бизнес. От подобряване на достъпа до пазара и 
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увеличаване на силата на пазарене. Имат интерес и от достъп до кфалифицирана работна 

ръка. 

Земеделски производители с повече от 8000 СПО имат значителна мотивация за 

подобряване на материалната база, за обновяване на насажденията, изграждане на поливни 

сисеми и закупуване на техника за обработка на земеделските земи. 

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. 

Към момента ОСП има два фонда – директните плащания и Програма за 
развитие на селските райони (ПРСР). Това ще се запази и в новата ОСП. 

Обща организация на пазара 

През последните години Общата организация на пазара доказа своето значимо място в 

ОСП. Тя съдържа поредица механизми, които насърчават конкурентоспособността на 

производството и регулират пазара на чувствителните продукти в рамките на ЕС. Тези 

механизми предлагат гаранции в зависимост от спецификата на съответните продукти и затова 

подкрепяме запазването на пазарната ориентация на бъдещата ОСП. 

Считаме, че е необходимо да се запази ролята на „предпазна мрежа” на пазарните 

мерки в условията на пазарна нестабилност. Необходимо е да има правна база, която да дава 

възможност на земеделските производители да знаят на какво могат да разчитат. Трябва да се 

създадат възможности за тяхното прилагане съобразно спецификата на ситуацията в 

отделните държави членки. Същевременно следва да се заложи на по-интензивно насърчаване 

на късите вериги за доставка. 

Особено важно е прилагането на пазарните мерки да бъде опростено и достъпно за 

земеделските стопани. Разходите и административното натоварване трябва да бъдат 

пропорционални на ефекта от прилагане на съответната мярка. 

 

След изчерпване на всички теми, срещата е закрита.  

 

1.М.Петкова: ………………….. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 

Настоящият документ е изготвен във връзка  със сключен Договор № РД 50-176/07.12.2015 г.  между МЗХ, ДФЗ-РА и  Сдружение „МИГ Лясковец-Стражица” за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


