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Годишен план за дейност 

на  

СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“  за 2023г. 
 

 
Приет на проведено Общо събрание на МИГ на 25.01.2023г. 

 
До 2025 година  на нашата територия Местната група ще прилага подхода „Водено от 

общностите местно развитие“ и действаща  Мултифондова Стратегия за местно развитие. 

 

Стратегия за местно развитие на МИГ дава устойчивост на постигнатите до момента 

резултати и надграждане със следващи инвестиции, вкл. иновации във всеки сектор на 

въздействие. 

 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2023 ГОДИНА: 

 

1.Изпълнение на дейности по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите 

местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020". 

 

 Период: 01.01.2023г.-до окончателно одобрение на процедурите и договориране на 

проекти с бенефициенти от страна на ДФЗ-РА. 

 

 Отваряне на приеми по мерките от СВОМР с остатъчни средства през 2023г. 

 

 Индикативен бюджет за одобрение и финансиране на проекти на бенефициенти по 

мерките на МИГ както следва: 

 

 Мерки от ПРСР, предназначени за селското стопанство и местния бизнес: 

 

 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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-Мярка МИГ 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” с предвидени 

средства  в размер на остатък от предишни приеми и допълнителни средства за Преходен 

период в размер на 709 273,73 лева. 

 

 Мерки от ПРСР, предназначени за публичния и нестопанския сектор: 

 

- Мярка МИГ7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура” с предвидени средства в размер на остатък от Първи  

прием. 

 

- 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” в размер на  остатъка от Първи и 

Втори прием; 

 

2. Изпълнение на подмярка  19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие“  в размер на до 25% от одобрената сума на 

подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие". 

 

 Период: 01.01.2023г.-31.12.2023г. 

 Индикативен бюджет:  279 823  лева 

 Предвидени дейности: 

 

- Администриране и управление на стратегията на МИГ; 

- Обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с 

прилагането на стратегията за местно развитие; 

- Обучения на местни лидери и бенефициенти; 

- Публични отношения, разходи за организиране на срещи на МИГ, разходи за 

работа в мрежа, участие на екипа и членовете на колективния върховен орган в 

срещи с други МИГ и други; 

- Участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска мрежа за 

развитие на селските райони; 

- Мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на задълженията на 

МИГ по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013; 

- Проучвания и анализи на съответната територия ; 

- Популяризиране, информиране и публичност; 

- Организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери и 

за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, 

свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с 

популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода. 

 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mnig-zaedno.eu/


            
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони ! 

                                                                                                                                                  

www.eufunds.bg , www.mnig-zaedno.eu  
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 

"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно 
развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ 

Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 
"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.  

3. Изпълнение на проект „Подготовка на Стратегия за местно развитие, финансирана от 

ЕЗФРСР и от Европейските структурни и инвестиционни фондове на територията на 

общините Лясковец и Стражица.“ по Процедура №BG06RDNP001-19.610 - Процедура чрез 

подбор на проектни предложения 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.  

 

 Период: 01.03.2023г.-01.09.2023г. 

 Индикативен бюджет:  48 900  лева 

 Предвидени дейности: 

С настоящия проект се кандидатства за подготвителни дейности, чрез които МИГ-

Лясковец-Стражица ще създаде условия за разработване на нова Стратегия за местно 

развитие за период 2023-2027 година, финансирана от ЕЗФРСР и от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. на територията на общините Лясковец и Стражица 

в момента се изпълнява втора Стратегия за ВОМР, а подхода "отдолу-нагоре" се реализира 

вече 13 години като средство за работа с местната общност и местно развитие. 

Планираните подготвителни дейности чрез проекта са в резултат на силна мотивация на 

МИГ и местната общност, че територията притежава капацитет за надграждане на 

местното развитие с трета Стратегия, която да включва повече мерки от неприлагани до 

момента фондове. Също чрез проекта се осигуряват възможности за широко включване на 

местното население в разработването на новата Стратегия за ВОМР, привличане на нови 

заинтересовани страни и осигуряване на условия за успешен публичен дебат относно 

развитието на територия Лясковец-Стражица в периода 2023-2027 година.МИГ предвижда 

голям брой информационни дейности за местната общност, местните лидери и секторните 

представители, включително групите в неравностойно положение. За МИГ основен 

приоритет е да осигури условия за широко и равнопоставено обсъждане на бъдещата 

Стратегия за ВОМР. Изпълнението на проекта осигурява необходимите условия експертна 

подготовка на стратегическия документ, широка публичност и прозрачност при неговата 

подготовка, привличане на обществеността и мотивация за участие във вземането на 

решение относно цели, приоритети, мерки и финансови интервенции на територията на 

МИГ. Надграждането на постигнатите до момента устойчиви резултати за общините 

Лясковец и Стражица е ключов елемент за бъдещото развитие на района, за повишаване на 

неговата конкурентоспособност и развитие на местния социален капитал чрез включване 

на местното население в разработването и бъдещото прилагане на трета Стратегия за 

ВОМР. 
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