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Утвърдил: …заличени данни съгласно чл.2 от ЗЗЛД…. 

     /д-р Ивелина Гецова/ 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ОТ  

СНЦ МИГ “ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ ЗА 2019 ГОДИНА 

 
 

Приет на проведено Общо събрание на 27.01.2020г. 

 

СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица“ изпълнява сключено Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за ВОМР № РД50-196 / 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 г., Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ 

– Лясковец – Стражица” на МЗХ. 

 

СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица“ изпълнява дейности връзка със 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 Водено от общностите местно 

развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на 

Стратегия за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, 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 – 2020г. 

 

1.Реализирани 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 – 2020г.: 

 

 За прилагане на одобрената Стратегия за ВОМР, МИГ организира нейното 

изпълнение при спазване на нормативните изисквания и договорните си 

задължения към финансиращите институции. В тази връзка бяха актуализирани 

одобрени следните приложими  вътрешно-административни документи: 

- Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията за 2019г.; 

- Годишен планов за отваряне на прием по мерките от Стратегията за 2019г.; 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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- Годишен план за дейността на МИГ за 2019г.; 

- Годишен финансов план на МИГ за 2019г.; 

- Процедура  за наблюдение и оценка на напредъка на стратегията за 2019г.; 

- Годишен План за информационни и консултационни дейности за 2019г. 

 

 Във връзка с управление на стратегията на трудови договори е назначен екип на 

МИГ, в т.ч. изпълнителен директор,  експерт и техн.асистент. 

 

 Подготвени  и изпълнени са следните  договори: 

 

- "БТК" ЕАД  за  телекомуникационни услуги; 

- "Телнет" ООД за доставка на интернет; 

- „Български пощи“ ЕАД за пощенски услуги; 

- "Римсофт-7" ЕООД за поддръжка на счетоводен софтуер; 

- "Полипрес" ООД  за поддръжка на интернет страница; 

- "Янтрапрес" АД за  отпечатване на публикации във вестник; 

- "Еврика-3М" ООД за провеждане на обучения; 

- "Новелмед" ООД за трудово-медицинско обслужване; 

- "Гларус" ООД за рекламни материали; 

- "Авеста – Д.Иванов“  ЕООД за  информационни дейности; 

- „"Интегрити Консултинг" ООД за извършване на проучвания и анализи за нуждите на 

МИГ; 

- „Български пощи“ ЕАД за извършване на пощенски услуги. 

 

За ползване на експертна подкрепа и външни оценители в Комисии за подбор на проектни 

предложения, МИГ е сключил 49 на брой граждански договори. 

 

 Подготвен и изпратен за одобрение годишен доклад за отчитане изпълнението на 

Стратегията за ВОМР за 2019 г., както и годишен доклад по Подмярка 19.4 

"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие". 

 Подготвен и изпратен за одобрение годишен доклад за отчитане изпълнението на 

Стратегията за ВОМР за 2019 г., както и годишен доклад по Подмярка 19.2. 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие“. 

 МИГ е изпратил за съгласуване в УО на ПРСР 2014 -2020 г., както и в УО на 

ОП“РЧР : 

-индикативен график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативна годишна 

работна програма/ за 2019г.;  

- единна недискриминационна и прозрачна процедура за подбор на проекти към 

стратегията за ВОМР по ПРСР;  

- единна недискриминационна и прозрачна процедура за подбор на проекти към 

стратегията за ВОМР по ОПРЧР;  

- Изготвяне, приемане от УС и съгласуване с ДФЗ на списък с Обществените 

поръчки, свързан с изпълнението на дейностите по прилагане на СВОМР за 2019г. 

- Изготвен Индикативен финансов  план за 2019г. 
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- Изготвен Годишен План за информационни и консултационни дейности за 2019г. 

- Приемане на план-график за дейностите по прилагане на СВОМР за 2019 г. 

 

 Актуализирани Насоки за кандидатстване и обявяване на приеми по следните 

мерки: 

- МИГ4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”; 

- МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура„; 

- 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”; 

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

Стражица” 

- МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”; 

- МИГ05  „Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни 

места в социални предприятия“ 

 

 Съгласувани с Министерство на финансите и подготвени за прием мерки: 

 

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

Стражица” 

- МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”; 

- МИГ05  „Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни 

места в социални предприятия“ 

 

 Съгласувани  с  УО на ОПРЧР мерки за текущ прием: 

 

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

Стражица” 

- МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”; 

- МИГ05  „Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни 

места в социални предприятия“ 

 

Напредък за 2019 година по мерки:  
Основни индикатори за 

финансов мониторинг са: МИГ4.1. МИГ6.4. МИГ7.2. МИГ01 МИГ02 МИГ04 МИГ05 

 - Брой на подадените 

заявления 3 15 4 3 4 1 2 

- Стойност на БФП   150 000 968 000 120 000 30 000 360 000 90 000 400 000 

- Брой на одобрените 

заявления   2 9 4 2 2 1 2 

- Стойност на БФП   94 000 548 101 120 000 29 000 180000 90 000 400000  

 

 

 Депозирано в УО на ПРСР  Искане за промяна на Споразумение за изпълнение на 

стратегията за ВОМР. 
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 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното 

изпълнение: 

 

За проучвания и анализи на съответната територия (териториални, икономически, 

социални и други анализи и проучвания): 

 

1.Относно проучване:  

- Анализ/изследване за резултатите от прилагане на мерките в СВОМР в частния сектор и 

сектора на селското стопанство. Мнения, резултати, заключения, препоръки. 

- Анализ/изследване за резултатите от прилагане на мерките в СВОМР в публичния / НПО 

сектор . Мнения, резултати, заключения, препоръки. 

 

Реализирането на анализа/изследването ще даде възможност на МИГ да разполага с 

актуална информация относно резултатите от прилагане на мерките в СВОМР в  частния 

сектор и селското стопанство, в публичния и НПО сектор. Както и формулирани  мнения, 

резултати, заключения, препоръки. 

Самостоятелният анализ предполага едно по-задълбочено и детайлно изследване чрез 

събиране на достоверна информация в частния сектор и сектора на селското стопанство, 

публичния и НПО сектори. 

МИГ ще разполага с база с данни относно прилагането на предвидените мерки от СВОМР  

в частния сектор и сектора на селското стопанство, публичния и НПО сектори, резултатите 

от проектите, които се реализират, какви предизвикателства и проблеми срещат 

бенефициентите, какъв е напредъка. Проучването е не дотолкова какви проекти са 

постъпили в МИГ и са одобрени за финансиране, както и колко са подписаните договори 

за БФП, колкото до това как на практика се реализират от всеки бенефициент. 

Проучването ще обхване всички проекти, одобрени на територията на МИГ в частния 

сектор и сектора на селското стопанство, публичния и НПО сектори и ще се извърши в 

последното тримесечие на 2019 година. 

Проучването е важно за МИГ защото чрез него ще се събере необходимата информация за 

мониторинг на изпълнение и постигане на резултати от бенефициентите. 

МИГ ще ползва резултатите за да има поглед върху изпълнението и устойчивостта на 

проектите на бенефициентите. 

 

2. Относно проучване: 

Анализ/проучване на Тема: Анализ/изследване за формите и методите за обществено 

включване на местна общност, местни лидери и заинтересовани страни в прилагане на 

подхода ВОМР на територията на МИГ. 

В изследването, предвидено през 2019 година МИГ желае измери ефекта от използваните 

за периода 2017-2019 година форми и методи за стимулиране/включване на 

заинтересованите страни в прилагането на Стратегията за ВОМР и доколко са въведени и 

са ефективни в работата на МИГ добрите практики, дефинирани като препоръки в анализа 

от 2017г. 
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Резултатите от измерването на напредъка, МИГ на своята територия ще ползва в 

следващите години до 2023г., тъй като в аналитичния документ, който ще бъде изготвен  

чрез проучването ще бъдат отразени не само плюсовете и минусите в комуникацията със 

заинтересованите страни. Но ще бъде измерен и процента на  обществено включване на 

местна общност, местни лидери и заинтересовани страни в прилагане на подхода ВОМР на 

територията на МИГ за този тригодишен период. Както и доколко са ефикасни 

използваните методи. 

Изследването ще спомогне на МИГ да промени (ако се налага) формите и методите за 

обществено включване на местна общност, местни лидери и заинтересовани страни в 

прилагане на подхода ВОМР на територията на МИГ. 

Изследването ще обоснове с детайлен разрез настоящото състояние на МИГ при 

използването на формите и методите за обществено включване на местна общност, местни 

лидери и заинтересовани страни в прилагане на подхода ВОМР на територията на МИГ., 

какви са най-често срещаните проблеми, какви действия е предприел МИГ за тяхното 

решаване, какви промени са необходими през следващите години от прилагане на СВОМР. 

 

3. Относно проучване: 

„Анализ на средата в която МИГ прилага стратегия за местно развитие. Устойчивост на 

предоставените инвестиции. Проблеми, рискове и предизвикателства при реализиране на 

проектите, финансирани от МИГ. Разработване на План за устойчивост на постигнатите 

резултати до края на периода за мониторинг“. 

  

 Изследването на средата за прилагане на СВОМР не е правена и е интересна като тема и 

предизвикателство, включително анализ на такъв сегмент от дейността на МИГ не е 

правен и на национално ниво, и това ще бъде добра практика и база с данни дори само за 

една територия.  

През периода на прилагане на СВОМР, МИГ не е реализирал анализ / проучване на 

средата в която прилага Стратегията за местно развитие. Проблемите, които се срещат от 

административен и друг характер са многобройни, често, те не са само от компетенциите 

на МИГ, или на местната общност, или на партньорството за местно развитие. Средата за 

прилагане на СВОМР е комплексен механизъм, който работи преди всичко обвързано с 

натрупан предишен опит и нововъведения през настоящия програмен период. По тази 

причина е необходимо обстойно и подробно обследване, за да може през следващите 

няколко години СВОМР да бъде финализирана успешно. Също така до момента МИГ е 

реализирал 90% от приемите и е одобрил 90% от средствата по СВОМР. За МИГ е важно, 

какво е необходимо да се направи за да имат устойчивост предвидените и одобрени 

инвестиции. Към момента, доста от тях се явяват рискови поради забавяне на тяхното 

одобрение от ДФЗ, късно стартиране, възлагане на дейности от страна на бенефициенти и 

др. проблеми, които одобрените кандидати ще срещат. МИГ следва да има ясна визия за 

тези проблеми, рискове и предизвикателства при реализиране на проектите, финансирани 

от МИГ, и за това как да се справя с тях по отделните мерки и според вида на 

бенефициента. 

Разработването на план за устойчивост на постигнатите резултати до края на периода на 

мониторинг като резултат от анализа също е важна за МИГ, защото се оказва, че 

мониторинга на видовете бенефициенти е важна и неотменима част за твърде голям 

период от време, за който както МИГ, така и бенефициентите следва да се подготвят. 
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Планът ще обоснове конкретни стъпки за мониторинг на индикаторите за 10 годишен 

период за всеки бенефициент по отделните мерки с помощта на МИГ. 

 

За популяризиране, информиране и публичност: 

 

- Публикации във вестник „Янтра“. 

- Поддръжка на интернет-страница: www.mig-zaedno.eu  

- Услуга с предмет: „Публичност и информационни дейности за прилагане на 

СВОМР на територията на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – Стражица“: 

 

Отпечатване на брошури, материали за обучение и други печатни материали, изработване 

на рекламни материали и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ: 

 

Отпечатване на брошури, материали за обучение и други печатни материали, изработване 

на рекламни материали и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ: 

 
Артикул  Брой  

1. Годишни стенни работни календари с бранд на МИГ 200 

2. Рекламни настолни работни календари с бранд на МИГ 100 

3. Рекламна химикалка с бранд на МИГ 500 

4. Рекламни магнити за хладилник с бранд на МИГ 500 

5. Флашки с бранд на МИГ  400 

6. Рекламен ключодържател с бранд на МИГ 300 

7. Рекламна шапка с бранд на МИГ 300 

8. Рекламна тениска с бранд на МИГ 300 

9. Рекламна чаша с бранд на МИГ. 300 

10. Рекламен моливник 300 

11. Книжка „Проекти ОПРЧР“ 500 

12. Книжка „Проекти ПРСР“ 500 

13. Брошура „Иновации в проекти на МИГ“ 1 000 

14. Плакат с бранд на МИГ 500 

15. Информационна дипляна на МИГ на англ.език с бранд на МИГ 300 

16. Дипляна „Активни граждани“ 1000 

17. Папки МИГ 300 

18. Наръчник „Как се реализира успешен проект“ 200 

19. Тефтер луксозен с бранд на МИГ 300 

20. Бележници с лепящи листи/кубче с бранд на МИГ 400 

21. Хартиена торба/чанта с бранд на МИГ 300 

22. Рекламен стикер на МИГ 600 

23. Бюлетин 2 400 

24. Транспарант 1 

 

СНЦ „МИГ „Лясковец – Стражица“ е длъжна да полага усилия и да ползва всички 

достъпни комуникационни инструменти за информирането на потенциалните 

бенефициенти относно възможностите за финансиране в рамките на оперативните 

програми. 

http://www.mig-zaedno.eu/
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За 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 

 

- Услуга с предмет: „Публичност и информационни дейности за прилагане на 

СВОМР на територията на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – Стражица“. 

 

Резултати от реализиране на услугата: 

 

Проведени са следните събития: 

 

1.Кампания:    Провеждане на пътуващи лагери за социални иновации в населените места 

на територията на МИГ. Ефект от прилагане на социални иновации чрез проектите, 

финансирани от СВОМР. 

Събитията са проведени на следните дати: 

-28 октомври 2019г. в град Лясковец; 

-29 октомври  2019г. в град Стражица; 

Потенциални участници / адресати на събитието: НПО и читалища,  бизнес, местна власт, 

социални  и  др. институции  и организации,  партньори,  граждани, заинтересовани 

страни, уязвими групи. 

Тема: „Ефект от прилагане на социални иновации чрез проектите, финансирани от 

СВОМР“. 

 

2. Мобилни кампании за микропредприятия и земеделски производители „Споделете 

успех, вижте добра практика“ (Кампания). 

Тема: „Споделете успех, вижте добра практика“ (Кампания). 

Потенциални участници / адресати на събитието: Представители на местния бизнес-

микропредприятия и селско стопанство. Местна общност и граждани. 

Събитията са проведени на следните дати: 

-4 ноември 2019г. в град Лясковец, село Козаревец и  село Джулюница ; 

-5 ноември 2019г. в село Драгижево, село Мерданя и село Добри дял; 

-6 ноември 2019г. в град Стражица, село Камен и село Сушица; 

-7 ноември 2019г. в село Ново градище, село Мирово  село Асеново 

Тема: „Споделете успех, вижте добра практика“ (Кампания). 

 

3. Организиране на информационни срещи за най-малко 10 участника. 

Формат: отворени „кръгли маси“ за участие на всички заинтересовани страни и 

бенефициенти по СВОМР. 

Събитията са проведени на следните дати: 

-13 ноември 2019г. в град Лясковец; 

-14 ноември 2019г. в град Лясковец; 

-15 ноември 2019г. в град Лясковец; 

-18 ноември 2019г. в град Стражица; 
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-19 ноември 2019г. в град Стражица; 

- 20 ноември 2019г. в град Стражица; 

-21 ноември 2019г. в град Стражица; 

-22 ноември 2019г. в град Лясковец; 

-25 ноември 2019г. в град Лясковец; 

-26 ноември 2019г. в град Стражица; 

Вид събитие: Организиране на информационни срещи за най-малко 10 участника. 

Формат: отворени „кръгли маси“ за участие на всички заинтересовани страни и 

бенефициенти по СВОМР. 

 

- Услуга с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на екипа, членовете на 

колективния върховен орган, както и обучения за местните лидери на територията 

на „МИГ - Лясковец - Стражица”. 

 

Проведени са следните обучения: 

1. Организиране на двудневно обучение за местни лидери за най-малко 20 участника. 

-Тема: „Методи за ефективен обществен мониторинг на постигнатите резултати в 

прилагането на СВОМР“. 

-Дата: 5 и 6 декември 2019г. в град Стражица 

2. Тема: „Партньорство и взаимодействие между местните лидери от всички сектори за 

постигане на устойчиво и балансирано прилагане на СВОМР“. 

-Дата: 21 и 22 декември 2019г. в град Лясковец 

3. Организиране на двудневно обучение за местни лидери изпълнение, отчитане и 

мониторинг на проекти към СВОМР за най-малко 20 участника. 

-Тема:  "Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти, финансирани със средства от 

ПРСР 2014-2020г . , като част от прилагане на СВОМР на МИГ и подхода ВОМР“. 

-Дата: 9 и 10 декември 2019г. в град Лясковец 

4. -Тема: "Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти, финансирани със средства от 

ОПРЧР  2014-2020г . , като част от прилагане на СВОМР на МИГ и подхода ВОМР“. 

-Дата: 11 и 12 декември 2019г. в град Лясковец 

5. Организиране на двудневно обучение за местни лидери за прилагане на добри практики  

за най-малко 20 участника. 

-Тема: "Представяне на добри практики в прилагането на местните подходи за развитие 

„Лидер и ВОМР“, възможности за мултиплициране  на избрани добри практики на 

територията на МИГ в различните сектори" за публичен и НПО сектори. 

6. -Тема: "Представяне на добри практики в прилагането на местните подходи за развитие 

„Лидер и ВОМР“, възможности за мултиплициране  на избрани добри практики на 

територията на МИГ в различните сектори" за частен сектор и селско стопанство. 

-Дата: 19 и 20 декември 2019г. в град Лясковец 

 

2. Реализиран бюджет по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие”: 

 

 Текущи разходи за управление на стратегията на МИГ: 170 230,95лева 

 

 


