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П  Р О Т О К О Л  

 от проведена информационна среща 

 „Кръгла маса с екипа на МИГ” 

22 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, 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 селско 

стопанство, частен бизнес, граждани. 

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

към МИГ „Лясковец – Стражица”След обсъждане на подадените проекти, тяхната 

стойност, се пристъпи към  Дискусионен панел: Изпълнение на СВОМР по мерките от 

ОПРЧР 2014-2020г. 

Към момента на провеждане на срещата е реализиран и финализиран един проект 

от сектор бизнес. С участниците се дискутираха депозираните проектни предложения 

по Мярка 02, Мярка 03. 

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

кандидатстване по приеми на МИГ”.  

Един от дискотираните проблеми това е че план-графикът е разписан в конкретни 

месеци, например: януари, февруари и т.н. Налагат се изменения в план-графика и поради 

независещи от кандидатите причини. Препоръката, която е отправена от екипа на МИГ, това 

е план-графикът на проекта да визуализира и опростява разпределянето на задачите за 

изпълнение на проекта. Освен това, по представения план-график се осъществява 

мониторингът на изпълнението на дейностите, които са заложени. Имайте предвид, че 

проектната година не винаги съвпада с конкретната година, в която се реализира проектното 

предложение и не е удачно да се залагат дейности, съобразени с конкретни месеци. При 

разработване на проектното предложение е добре да се разпишат дейностите в структура: 

месец 1, месец 2, месец 3. Също така трябва да се планира и резервен период от време, в 

който няма да се провеждат конкретни дейности, а ще бъде необходим за техническа работа 

по управление и отчитане на проекта. 

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. 

С участниците се обсъдиха, кои са основните фактори за успешно изпълнение на 

проект към СВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”, а именно: Дори и бенефициента да е 

избрал консултант трябва да бъде избран служител който да следи за цялостното изпълнение 

на проекта. Тези участници, които са реализирали проекти споделиха, че също така е важно, 

бенефициентите да бъдат запознати с нормативната уредба и СВОМР при реализирането на 

своят проект. 

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. 

 

„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.  

Участниците споделиха, че имат интерес от стартиране или развитие на неземеделски 

бизнес. От подобряване на достъпа до пазара и увеличаване на силата на пазарене. Имат 

интерес и от достъп до квалифицирана работна ръка. 

Също така 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. Част от тях имат амбиции за инвестиции за първична 

преработка и маркетинг на продукцията. Също така имат мотивация от стартиране или 

развитие на неземеделски бизнес. 

На срещата имаше участник от сектор Търговия, който сподели, проблем са ниски 

бариери за вход и изход в дейността, съответно налице е силна конкуренция включително и 

от предприятия извън територията имат интерес от развитието на сектора и подпомагане при 

осъществяване на малки инвестиционни намерения. Проблеми с ниско квалифицираната 

работна ръка. 

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

бъдеще“.  

Общата селскостопанска политика (ОСП) е доказала значението си за формирането на 

едно многофункционално селско стопанство, отговарящо на потребностите на обществото, 

допринасящо за опазването на околната среда и природните ресурси, борбата с климатичните 

промени и развитието на селските райони, като в същото време позволява на производителите 

да получават достатъчно доходи от своята дейност. Изправеното пред серия от 

предизвикателства производство на селскостопански продукти трябва да става по устойчив и 

природосъобразен начин. За постигането на тази цел е необходимо да продължим да 

концентрираме усилията си за насърчаването и моделирането на конкурентоспособен 

селскостопански сектор, устойчив на кризи и рискове от различно естество. Трябва да бъде 

отбелязана ролята на тази политика за опазване на здравето на хората, животните и растенията 

и за защита на околната среда.   

Бъдещата ОСП трябва да бъде политика, която отговаря на настоящите икономически, 

социални и обществени изисквания. Проблем за фермерите и за администрацията 

представлява и непрекъснатото усложняване на прилаганите схеми и мерки за подпомагане 

В контекста на обсъжданията на ОСП след 2020 г. фокусът следва да бъде върху 

подобряване на сегашната структура и мерки на политиката и интегрирането им с други 

политики, а не върху преразглеждането на основната политика. Тя трябва да бъде 

разбираема, с ниско ниво на бюрокрация, за да се улесни осъществяването на ролята й по 

отношение както на земеделските производители, така и на потребителите. Общата 
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селскостопанска политика трябва да е пазарно ориентирана, с опростени правила и 

гарантирано финансиране за тяхното прилагане, основана на принципите на солидарност и 

социална справедливост, като не се допуска намаление на финансирането, за да се избегнат 

сътресения в сектора. Тя трябва да бъде гъвкава и прозрачна, да осигурява оптимално 

оползотворяване на предоставените за нейното реализиране финансови средства и да покаже 

на обществеността необходимостта и ефективността от инвестирането на обществени 

средства за нейното реализиране. 
 

След изчерпване на всички теми, срещата е закрита.  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


