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П  Р О Т О К О Л  

 от проведена информационна среща 

 „Кръгла маса с екипа на МИГ” 

18 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 НПО сектор, 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. 

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

стойност. 

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. 

Проблем: Един от най-често задаваните въпроси по време на сесиите, които оргаизира 

МИГ „Лясковец – Стражица” за приемане на проектни предложения е: Допустим кандидат 

ли е моята организация организацияпо настоящата схема?”. по настоящата схема?”. по 

настоящата схема?”. Съгласно член 16 (3) на ПМС 121 от 31 май 2007 г., по време на сесията 

за приемане на проектни предложения, МИГ, няма право да се произнася относно 

съответствието на бенефициентите с условията за допустимост. 

Като препоръка, екипът предложи: Допустимите кандидати по всяка мярка са 

изчерпателно описани и се съдържат в т. „Критерии за допустимост” от Насоките за 

кандидатстване. В нея са разписани общите изисквания за допустимост на кандидатите 

(водеща организация и/или партньор/и) и специфичните изисквания за допустимост на 

водещата организация, където са изброени допустимите кандидати. Всички кандидати трябва 

подробно да се запознаят с изискванията в тези две точки. В тях изрично са записани кои са 

допустимите организации и всички организации извън изброените в тези точки, не са 

допустими. 

Друг проблем, който бе обсъден с участниците, това проблема, че голяма част от 

бенефициентите са затруднени при определянето на целевите групи.  

Препоръка: Допустимостта на целевите групи е фиксирана в „Допустими проекти: 

проекти, за които може да се кандидатства”. Допустимите целеви групи са посочени 

изчерпателно в тази точка и всички целеви групи извън посочените в тази точка са 

недопустими. 

 

 „Взаимодействие на МИГ с кандидати и заинтересовани страни при реализиране 

на СВОМР”.  

С участниците се обсъди първо термина „заинтересовани страни”. Това са индивиди, 

групи от хора, фирми или институции, които могат – пряко или косвено, положително или 

отрицателно – да повлияят или да бъдат повлияни от СВОМР.  

Също така, според участниците не съществува разлика между заинтересована страна и 

бенефициент. Затова се направи пояснението, че бенефициенти са тези, които получават 

ползи по какъвто и да е начин от изпълнението на СВОМР. Сред тях могат бъдат 

отличени:целеви групи и крайни бенефициенти. 

Целеви групи: Индивиди или лица, които ще бъдат директно положително повлияни 

от СВОМР на ниво специфични цели на приоритетите.  

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 
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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. 

Според участниците, за успешното взаимодействие на МИГ с кандидатите и 

заинтересованите страни  е необходимо първо определяне на общите проблеми и 

специфичния проблем на целевата територия. 

 

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 гарантирани доходи от своята дейност за повишаване на тяхната 

конкурентоспособност. 

Производството на земеделски продукти е изправено пред редица икономически, 

социални и екологични предизвикателства, като трябва да осигури едновременно устойчивост 

на стопанствата, да задоволи потребностите от достъпна и качествена храна, да повиши 

добавената стойност чрез високо технологични преработвателни предприятия, да бъде 

съобразено с очакванията на следващите поколения, като използва разумно природните 

ресурси и да укрепи жизнеспособността на селските райони. Необходимо е да продължим да 

концентрираме усилия за насърчаване и моделиране на конкурентоспособен селскостопански 

сектор, способен да се справи с кризи и рискове от различно естество: 

1. Ролята на земеделския производител в хранителната верига следва да се засили чрез 

осигуряване на допълнителни стимули за сдружаване. 

2. Мерките за по-добро управление на използваните ограничени природни ресурси и 

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

биоразнообразието и водите, следва да допълват подкрепата за развитието на 

биологичното земеделие и производство. Като доброволни мерки, те могат да допълват 

задължителния екологичен компонент на директните плащания. 

Подходът „отдолу-нагоре“ на местните инициативни групи (подходът ЛИДЕР) трябва 

да бъде насърчаван, за да се преодолее заплахата от застаряване и демографската криза. 

 

След изчерпване на всички теми, срещата е закрита.  
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