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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ОТ  

СНЦ МИГ “ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ ЗА 2021 ГОДИНА 

 
 

Приет на проведено Общо събрание на МИГ на  29.01.2022г. 

 

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 2021г.; 

- Годишен планов за отваряне на прием по мерките от Стратегията за 2021г.; 

- Годишен план за дейността на МИГ за 2021г.; 

- Годишен финансов план на МИГ за 2021г.; 

- Процедура  за наблюдение и оценка на напредъка на стратегията за 2021г.; 

- Годишен План за информационни и консултационни дейности за 2021г. 

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,  техн. асистент и счетоводител. 

 

 Подготвени  и изпълнени са следните  договори: 

 

ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКИ/УСЛУГИ АКТУАЛНИ ЗА 2021 

ГОДИНА 

   

       

№ дата 

наименование на 

фирмата 

относно 

доставка/услуга  

срок на 

договора 

стойност 

на 

договора 

без ДДС 

стойност 

на 

договора 

без ДДС 

  4.1.2021 "Римсофт-7" ЕООД  

поддръжка на 

счетоводен софтуер 31.12.2021 720 864 

  4.1.2021 "Полипрес" ООД 

поддръжка на интернет 

страница 31.12.2021 870 1044 

  4.1.2021 "Янтрапрес" АД  

отпечатване на 

публикации във 

вестник 31.12.2021 9000 10800 

158116 4.1.2021 "Телнет" ООД доставка на интернет 4.1.2022 230 276 

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 10.9.2021 

  

   

1495/21 10.09.2021 „Новелмед“ ООД 

Медицинско 

обслужване 09.09.2022 140 168 

427 25.11.2021 

„Български пощи“ 

ЕАД  пощенски услуги 01.12.2021   

 21.09.2021 „ Статус Ауто“ АД 

Изготвяне на Анализ с 

три подтеми 31.12.2021  4691  4691 

 14.12.2021 „Д-Медия“ ООД Рекламни материали  31.12.2021 26945 32334 

 21.09.2021 

„Авеста-Д. Иванов“  

ЕООД 

Популяризиране, 

информиране и 

публичност 31.12.2021 

  

2680,04  3216 

 

 

 Подготвен и изпратен за одобрение годишен доклад за отчитане изпълнението на 

Стратегията за ВОМР за 2021 г., както и годишен доклад по Подмярка 19.4 
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 Подготвен и изпратен за одобрение годишен доклад за отчитане изпълнението на 

Стратегията за ВОМР за 2021 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 2021г.;  

- 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 2021г. 

- Изготвен Индикативен финансов  план за 2021г. 

- Изготвен Годишен План за информационни и консултационни дейности за 2021г. 

- Приемане на план-график за дейностите по прилагане на СВОМР за 2021 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 МИГ4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”. 

3. 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 предишни 

приеми с предвидени средства  в размер на остатъка от предишни приеми 

 

 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 1  на брой анализи/проучвания както следва: 

 
Дейност: Анализ/проучване с три подтеми: 

 

Подтема №1: " МИГ-повишаване капацитета на местните общности и участниците в МИГ чрез 

подхода ВОМР, проблеми, предизвикателства, мнения и препоръки. Обследване на добри 

практики. Разработване на План за поддържане активността и съпричастността на местните 

ключови участници и партньори. 
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Подтема №2: "Социалното предприемачество-напредък, проблеми и предизвикателства. Влияние 

на мерките от ОПРЧР върху социалното предприемачество. Изготвяне на мнения и препоръки. 

 

Подтема №3: " Въздействие на СВОМР на МИГ и подхода ВОМР върху уязвими групи и 

маргинализирани общности. Борба със социалното изключване. Изготвяне на мнения и 

препоръки." 

 

Във връзка с изпълнение на дейността МИГ е  сключил Договор за възлагане на услуга по 

„Извършване на анализи и проучвания на  територията на МИГ „Лясковец-Стражица“ 

(териториални, икономически, социални и други анализи и проучвания) за нуждите на 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196 / 

29.11.2016 г., на основание чл. 112 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) чрез  извършено 
ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ. 4, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ  

с фирма  „Статус Ауто“ . 

 

Количествени индикатори: 

 

- Извършени проучвания и анализи на територията: 1 на брой; 

- Изготвени аналитични  доклади: 1 на  брой; 

- Създадена база данни за проучването: 1 на брой; 

- Изготвен приемно-предавателен протокол за извършената услуга: 1на брой; 

 

Спазена е визуализация съгласно 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: 

 
Рекламни материали вид брой 

Годишни стенни работни календари с бранд на МИГ брой 250 

http://www.mig-zaedno.eu/
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Рекламни настолни работни календари с бранд на 

МИГ 

брой 150 

Рекламна химикалка с бранд на МИГ брой 1000 

Рекламни чадъри брой 300 

Рекламна тениска с бранд на МИГ брой 300 

Рекламна термочаша с бранд на МИГ брой 200 

Външна батерия брой 200 

Рекламно фенерче брой 250 

Брошура „МИГ – социална територия“ брой 1000 

Рекламна поставка за телефон за кола брой 200 

Тефтер луксозен с бранд на МИГ брой 300 

Рекламен визитник с бранд на МИГ брой 200 

 

 

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; 

 
На територията на МИГ са проведени следните Информационни събития: 

 

За изпълнение на дейността е сключен Договор с „Авеста-Д. Иванов“ ЕООД 

 

Вид събитие: Организиране на работни/информационни срещи (за най-малко десет участници). 

 

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

 

2021г. 

Дата Място Час Участници 

09 ноември  град Стражица,  ул.“Дончо Узунов“ №5  10.00ч. Свободен формат 

10 октомври с.Козаревец, читалище, "Земеделец -1899". 10.00ч. Свободен формат 

11 ноември с.Джулюница, Читалище "Пробуждане -1896" 10.00ч. Свободен формат 

16 ноември с.Горски Сеновец, НЧ „Правда 2010“ 10.00ч. Свободен формат 
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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“.  

17 ноември с.Камен, общ.Стражица , НЧ „Възпитател“ 10.00ч. Свободен формат 

18 ноември с.Виноград, общ.Стражица, Кметство 10.00ч. Свободен формат 

22 ноември гр.Лясковец 

зала на „Музей на гурбетчийското градинарство“ 

 

10.00ч. 

Свободен формат 

 

Информационните срещи са направени при следната Програма: 

 

Час Модул 

10.00  -  10.15 Регистрация на участниците 

10.15 – 11.30 Дискусионен панел: Напредък  по мерките от ПРСР 2014-2020г. 

11.30 – 12.30 Дискусионен панел: Напредък на СВОМР по мерките от ОПРЧР 2014-2020г. 

12.30 – 13.30 Дискусионен панел: Възможности за кандидатстване за земеделски производители и 

частен бизнес. 

13.30 – 13.30 Кафе –пауза 

13.30 – 14.30 Дискусионен панел: Възможности за кандидатстване за земеделски производители и 

частен бизнес. 

14.30 – 16.00 Дискусионен панел: Нов програмен период и нови възможности за територията. 

16.00 - 17.00 Интерактивен панел „Въпроси и отговори от екипа на МИГ“.  

 

 

 

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: 132 253.17 лева 

 

  


