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П  Р О Т О К О Л  

 от проведена информационна среща 

 „Кръгла маса с екипа на МИГ” 

19 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. 

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. 

Срещата започна с представяне на проекти по мерки от ПРСР 2014 – 2020 г.. 

Участниците проявиха интерес по финансирани от МИГ, проекти за НПО – 

пенсионерски клубове. Обсъдени бяха варианти за разработване и кандидатстване с 

проект по публичните мерки. 

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

 

По този дискусионен панел бяха представени мерките от ОП „РЧР”, обсъдени бяха и 

дейностите, техните стойности и бенефициенти. 

 

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 допускани грешки са  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. 

Опитът ни до момента показа, че бенефициентите не показват задълбочено 

познаване и спазване на изискванията (насоките за кандидатстване) по дадена схема, 

вследствие на което допускат грешки, водещи понякога и до отпадане на съответното 

проектно предложение. 

За успешното приключване на един проект влияят много фактори. И не винаги 

пътищата на изпълнението му и работата на хората са причина той да не приключи в срок 

или пък да надмине финансовите параметри. Често липсата на навременна и постоянна 

информация за някой критичен момент по проекта могат да се окажат фатални за неговата 

реализация. 

В голяма част от проектите неуспехът не се дължи на липсата на методология, 

инструменти или обучени хора. Една от основните причини за неуспешните проекти се крие 

в настъпването на неочаквани, непредвидени събития, които всяват смут в гладкия ход на 

проекта. Една част от тези събития наистина не могат да се прогнозират, но по-голямата част 

могат да бъдат предвидени от проектния екип, както и да се оцени влиянието им върху 

проекта. Всъщност това са и рисковете в проекта. 

Дискусионен панел: „Взаимодействие на МИГ с кандидати и заинтересовани 

страни при реализиране на СВОМР”.  

За осъществяване на взаимодействие на екипа на МИГ с кандидатите и заинтересованите 

страни  е необходимо финансиране на проекти, които са насочени към идентифициране и 

прилагане на социални иновации и тестване на нови модели за намиране на адекватни 

решения в социалната сфера. Ще се стимулира търсенето на иновативни подходи към 

проблемите на групите в неравностойно положение и маргинализираните общности. В 

рамките на социалните предприятия ще се насърчават стопански дейности в социалната сфера, 
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които прилагат нови подходи за адресиране на установените нужди на подкрепяните от тях 

уязвими групи от населението.  

 

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

бъдеще“.  

Обществото се нуждае от по-голяма прозрачност по отношение на ценообразуването на 

хранителните продукти, от намаляване на дела и ролята на посредниците в търговските 

процеси, както и от прекратяване на практиките за спекулативно и необосновано нарастване 

на крайните потребителски цени. В този смисъл, създаването на постоянна европейска 

система за мониторинг на цените по цялата хранителна верига ще бъде крачка в правилната 

посока.  

България поддържа идеята за създаване на хоризонтална нормативна уредба за 

ограничаване на нелоялните търговски практики в агрохранителната верига на ниво ЕС, която 

да обхваща уреждането на обществените отношения, свързани със стабилизирането на 

хранителната верига и отделните звена от нея.  

 

 

 

След изчерпване на всички теми, срещата е закрита.  
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