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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ОТ  

СНЦ МИГ “ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ ЗА 2020 ГОДИНА 

 
 

Приет на проведено Общо събрание на 05.02.2020г. 

 

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 2020г.; 

- Годишен планов за отваряне на прием по мерките от Стратегията за 2020г.; 

- Годишен план за дейността на МИГ за 2020г.; 

- Годишен финансов план на МИГ за 2020г.; 

- Процедура  за наблюдение и оценка на напредъка на стратегията за 2020г.; 

- Годишен План за информационни и консултационни дейности за 2020г. 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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 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: 

 

ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКИ/УСЛУГИ АКТУАЛНИ ЗА 2020 

ГОДИНА 

   

       

№ дата 

наименование на 

фирмата относно доставка/услуга  

срок на 

договора 

стойност 

на 

договора 

без ДДС 

стойност 

на 

договора 

без ДДС 

  2.1.2020 

"Римсофт-7" 

ЕООД  

поддръжка на счетоводен 

софтуер 31.12.2020 600 720 

  2.1.2020 "Полипрес" ООД 

поддръжка на интернет 

страница 31.12.2020 890 1068 

  2.1.2020 "Янтрапрес" АД  

отпечатване на публикации 

във вестник 31.12.2020 7500 9000 

126923 3.1.2019 "Телнет" ООД доставка на интернет 3.1.2021 269.88 323.88 

  6.7.2020 

"Кей Ди 

Консултинг" 

ЕООД 

изготвяне на анализ и 

проучване 31.12.2020 11727.5 14073 

100977 15.7.2020 "Спиди" АД куриерски услуги 15.7.2021     

RNA 

175866893 13.11.2019 "БТК" ЕАД 

телекомуникационни 

услуги 13.11.2021     

307 25.11.2019 

„Български 

пощи“ ЕАД  пощенски услуги 31.12.2020     

  9.9.2020 

"Авеста - Д. 

Иванов" ЕООД 

популяризиране, 

информиране и публичност 31.12.2020 8085.83 9703 

1495/20 10.9.2020 

„Български 

пощи“ ЕАД  пощенски услуги 10.9.2021 105 126 

  30.9.2020 

"Кей Ди 

Консултинг" 

ЕООД 

мониторинг и оценк на 

стратегия за ВОМР 31.12.2020 1400 1680 

  15.12.2020 

"Ди Ем Ай 

Дивелопмант" 

ЕООД рекламни материали 31.12.2020 35580 42696 
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 Подготвен и изпратен за одобрение годишен доклад за отчитане изпълнението на 

Стратегията за ВОМР за 2020 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 2020 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 2020г.;  

- 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 2020г. 

- Изготвен Индикативен финансов  план за 2020г. 

- Изготвен Годишен План за информационни и консултационни дейности за 2020г. 

- Приемане на план-график за дейностите по прилагане на СВОМР за 2020 г. 

 

 Актуализирани Насоки за кандидатстване и обявяване на приеми по следните 

мерки: 

 

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

туристическа инфраструктура ” . 

2.Мярка МИГ4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на  селскостопански продукти“; 

3.Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на 

общините Лясковец и Стражица”; 

4.Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”; 

5.Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и 

Стражица“. 

6. Мярка МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни 

места в социални предприятия“. 

 

 Съгласувани с Министерство на финансите и подготвени за прием мерки: 

 

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

туристическа инфраструктура ” . 

2.Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на 

общините Лясковец и Стражица”; 

3.Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”; 

4.Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и 

Стражица“. 
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5. Мярка МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни 

места в социални предприятия“. 

 

 Съгласувани  с  УО на ОПРЧР мерки за текущ прием: 

 

3.Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на 

общините Лясковец и Стражица”; 

4.Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”; 

5.Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и 

Стражица“. 

6. Мярка МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни 

места в социални предприятия“. 

 

 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): 

 

МИГ „Лясковец-Стражица“ е извършил 2 на брой анализи/проучвания както следва: 

 

-Относно проучване: 

Анализ "МИГ-социална територия"-възможности и предизвикателства пред уязвимите 

групи. Обследване на постигнатите резултати по СВОМР в социалната сфера. 

 

МИГ работи с различни социални групи, вкл.и уязвими групи на своята територия повече 

от 10 години. В момента чрез мерките в СВОМР се оказва въздействие върху тези групи в 

посока социализация на селската територия и подобряване живота на уязвимите общности. 

С Анализа ще бъде измерен ефекта върху социалните групи в обществото и на уязвимите 

групи като част от тях съобразно приложените до момента мерки от СВОМР. Ще бъдат 

изготвени препоръки и План за социализация на територията на МИГ, вкл. и с мерки, 

включващи активното участие на МИГ 

 

-Относно проучване: 

„Изследване на динамиката на икономическо развитие на територията на МИГ през 

периода 2016-2020 г. на изпълнение на СМР и анализ на промените спрямо предходния 3 

годишен период. Отпечатване  на брошура с разработката. 

Прилагането на СВОМР на МИГ за периода несъмнено има принос в динамиката на 

местното икономическо развитие на територията на общините Лясковец и Стражица. 

Обследването ще позволи на МИГ да получи реални резултати за динамиката на 

икономическото развитие, балансираното прилагане на СВОМР на територията и др. 

 

Качествени индикатори: 

-изготвяне на въпросници за задълбочено проучване за представители на  местната 

общност, местни лидери и заинтересовани страни. 
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-събиране на информация по темата сред представителите на местната общност, местни 

лидери и заинтересовани страни. 

-обработване на емпирична база с данни. 

-провеждане на документално проучване и на проучване в публичното пространство за 

динамиката на икономическо развитие на територията на МИГ през периода 2016-2020 г. 

-разработване на аналитични доклади. 

-формулиране на мнения, препоръки и изводи. 

-Разработване на План за социализация на територията на МИГ, вкл. и с мерки, 

включващи активното участие на МИГ. 

-Документиране на изследването на електронен и магнитен носител; 

 

Количествени индикатори: 

-Извършени проучвания и анализи на територията: 2 на брой; 

-Изготвени аналитични  доклади: 2 на  брой; 

-Попълнени  анкетни карти за проучванията  : 120 на  брой; 

-Издаване на обобщена информация за динамиката на икономическо развитие на 

територията на МИГ под формата на брошура: 100 броя 

-Създадена база данни за проучванията: 2 на брой; 

-Изготвен приемно-предавателен протокол за извършената услуга: 2 на брой; 

-Подготвени аналитични доклади на магнитен носител и 2 бр. копия на хартия. 

 

При изготвяне на аналитичния доклад са  спазени следните изисквания: 

- Изискванията, посочени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата 

за информация и комуникация 2014 - 2020 г., съгласно приложение № 2 от Националната 

комуникационна стратегия за програмен период 2014 - 2020 г.; 

 

За отчетния период е реализирана „Оценка за изпълнение на етап от СВОМР“. 

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. 

 

През 2019-2020 година МИГ е постигнал напредък в прилагането на Стратегията за ВОМР, 

който следва да бъде измерен,  като в настоящата оценка ще бъдат изследвани и оценени 

показателите за изпълнение на подмерки: 

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

местно развитие" и 

- подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" 

 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г. за периода 2019-2020 година. 

 

Основна цел: извършване на одит/оценка/мониторинг на изпълнението на стратегията за 

водено от общностите местно развитие и на подкрепените операции във връзка с тази 

стратегия за периода 2019-2020 година.  

 

Основни резултати: извършен одит/оценка/мониторинг  на извършените от МИГ дейности 

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

общностите местно развитие" и подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 
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стратегия за ВОМР"на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за периода 2019-2020 година. 

 

Качествени индикатори: 

-Събиране, обработване, систематизиране и анализиране на информация за извършените 

от МИГ дейности по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие" и подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР"на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за 

периода 2019-2020 година. 

-Събиране, обработване, систематизиране и анализиране на информация за подкрепените 

операции във връзка със стратегията на  МИГ за периода 2019-2020 година.  

-изготвяне на Доклад с резултати, мнения и препоръки относно извършените от МИГ 

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

общностите местно развитие" и подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за ВОМР"на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за периода 2019-2020 година; 

-създаване на база-данни с резултати по мониторинговите индикатори в СВОМР; 

-формулиране на изводи и обосновани мнения  

-документиране на изследването на електронен и магнитен носител; 

 

Количествени индикатори: 

-изготвен мониторингов  доклад/оценка: 1  брой 

-изготвена база-данни с резултати по мониторинговите индикатори в СВОМР - 1 брой 

-изготвен приемно-предавателен протокол за извършената услуга: 1 броя 

 

При изготвяне на аналитичния доклад са  спазени следните изисквания: 

- Изискванията, посочени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата 

за информация и комуникация 2014 - 2020 г., съгласно приложение № 2 от Националната 

комуникационна стратегия за програмен период 2014 - 2020 г.; 

 

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: 

 

http://www.mig-zaedno.eu/
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Артикул  

 

Единица Количество  

Рекламни настолни работни календари с бранд на 

МИГ 

Брой  100 

Рекламна химикалка с бранд на МИГ Брой  1000 

Рекламна тениска с бранд на МИГ Брой  500 

Тефтер луксозен с бранд на МИГ Брой  300 

Рекламна запалка Брой  300 

Рекламен стенен часовник Брой  50 

Рекламен ключодържател с бранд на МИГ Брой  500 

 

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. 

 

Информационни срещи на територията на МИГ за най-малко 10 участника; 

 

Тема: „ Напредък в прилагането на СВОМР. Споделяне.“ 

 

Местна инициативна група прилага вече 3 години Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица. 

През това време екипът на МИГ работи с различни бенефициенти и кандидат-

бенефициенти, представители на основни сектори и заинтересовани страни. 

Популяризирането сред местната общност на напредъка в прилагането на СВОМР и 

споделянето на опит е приоритетна дейност на този етап от дейността на МИГ с която 

следва да се поддържа интереса сред местната общност спрямо развитието на територията, 

резултатите трябва да  стигнат до по-широк кръг преки и косвени страни, успехът на 

Бенефициентите на МИГ трябва да  мотивира и стимулира нови кандидати по мерките за 

финансиране. МИГ вярва, че добре информираната и обезпечена с актуални данни 

територия е основа за поддържане на добра гражданска активност по прилагане на 

подхода ВОМР. 

 

Провеждане на информационни семинари на територията на МИГ за най-малко 20 

участника: 

 

Тема: „Активно прилагане на местното партньорство за успешно реализиране на 

СВОМР“. 

 

Местното партньорство на територията на МИГ-Лясковец-Стражица стартира своето 

изграждане през 2008 година. Като до момента успешно се прилага с усилията на цялата 

местна общност и прилагане първо на подхода Лидер, а в момента и чрез прилагане на 

подхода Водено от общностите местно развитие. 

МИГ „Лясковец – Стражица“ е предвидила иновативни механизми за прилагане на своята 

Стратегия за ВОМР за работа с бенефициентите. Дейността включва организиране и 
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провеждане на 10 информационни семинара на територията на общините Лясковец и 

Стражица с панели за разговори и обсъждане с участниците на аспектите на местното 

партньорство.  

 

 

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: 131146.92лева 

 

  


