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1. Управление на Местната инициативна група. 

 

Описание на действията/промените, които засягат управлението на стратегията за ВОМР, 

органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в състава (ако има 

такива)  

 

Органите за управление и контрол на МИГ са: 

- Общо събрание;  

- Управителен съвет; 

- Контролен съвет; 

- Председател на УС на МИГ. 

 

 
 

Дейността на органите на МИГ спазва на принципите за:  

- Изборност и демократичност; 

- Равнопоставеност; 

- Балансираност; 

- Мандатност.   

 

Управителният съвет е управителен орган на МИГ и  се състои от 7 членове, с 

представителство на основните сектори/заинтересовани страни от територията на МИГ.  

През изминалите няколко години от създаването на МИГ, основния състав на УС като 

управителен орган на МИГ не е претърпявал промени, а именно – 5 от членовете на УС са част 

от УС още от създаването на МИГ.  

 

Членовете на УС имат  изграден капацитет за работа по  Стратегията за ВОМР, развити 

умения и знания за управление на местната група, работещи с мотивация и загриженост към 

дейностите на МИГ. През годините са се изградили ключови компетенции като 

професионалисти, представители на сектори и местни лидери. Членовете на УС ежегодно 

получават положителен вот от страна на Общото събрание. 

 



Съгласно чл. 45 от Устава на  организацията, Управителният съвет ръководи дейността на 

МИГ и решава всички въпроси, свързани с дейността му, с изключение на тези, които са от 

компетентността на Общото събрание или на Председателя на УС 

 
 

Правомощия на Общото събрание съгласно Устава на МИГ, свързани със Стратегията: 

- одобрява с решение Стратегията за местно развитие в пълния й вариант; 

- ежегодно приема отчета за изпълнение на Стратегията за местно развитие; 

- определя членове от всеки сектор/заинтересована страна за участие в Комисия за избор на 

проекти към Стратегията за местно развитие; 

- одобрява годишния План за изпълнение на Стратегията за местно развитие; 

- приема Годишния доклад за изпълнение на Стратегията за местно развитие; 

Общото събрание като върховен орган на МИГ Лясковец-Стражица взема решения съгласно 

Устава на организацията. 

 

Съгласно чл. 45 от Устава на  организацията, Управителният съвет ръководи дейността на 

МИГ и решава всички въпроси, свързани с дейността му, с изключение на тези, които са от 

компетентността на Общото събрание или на Председателя на УС. 

 

Правомощия на Управителен съвет съгласно Устава на МИГ, свързани със Стратегията:  

- разработва управленски системи и процедури за ефективното и прозрачно функциониране на 

МИГ и за прилагане на Стратегията за местно развитие; 

- избира представители на МИГ в национални и европейски мрежи на селските региони; 

- одобрява административен екип за изпълнение на Стратегията; 

- определя щатното разписание на МИГ; 

- изготвя за одобрение от Общото събрание Графици и Планове за изпълнение на Стратегията 

за местно развитие; 

- изготвя ежегодно отчет за изпълнение на Стратегията за местно развитие; 

- осъществява мониторинг на Заседанията за избор на проекти към Стратегията; 

- одобрява Докладите от Комисията за оценка на проектите към Стратегията. 

 

Правомощия на Контролен съвет съгласно Устава на МИГ, свързани със Стратегията:  

- проверява изпълнението на решенията на Общото събрание, на Управителния съвет и на 

другите вътрешни актове на МИГ, свързани с изпълнението на Стратегия за местно развитие; 

- упражнява контрол върху дейността на Управителния съвет, свързани със Стратегията за 

местно развитие; 

- проверява и контролира финансовата дейност, както и правилното съхраняване и опазване на 

имуществото  на МИГ, свързани със Стратегията за местно развитие; 

- контролира законосъобразността на извършваните разходи и следи за спазването на 

принципите за прозрачност, отчетност и липса на конфликти на интереси в работата на МИГ 

по Стратегията за местно развитие; 

 

 Направени промени в Управителния съвет на МИГ през 2022 година: 

 



В офиса на СНЦ МИГ „Лясковец – Стражица“ е постъпило Заявление от Антоанета Христова 

Чукурова, за освобождаването й като член на УС на МИГ „Лясковец – Стражица“, като 

представител на Сдружение „Шанс за всички Стражица 2006“. 

С РЕШЕНИЕ №01-ВОМР/ 16.05.2022 г. и на основание  Чл. 46. Ал. (1), т.4 от Устава на 

Сдружението, Управителния съвет освобождава Антоанета Христова Чукурова, като 

физическо лице, представител на ЮЛ Сдружение „Шанс за всички Стражица 2006“, от  

Управителния съвет на СНЦ МИГ „Лясковец – Стражица“. ЮЛ Сдружение „Шанс за всички 

Стражица 2006“ остава член на СНЦ МИГ „Лясковец – Стражица“. 

 

Поради постъпила молба от Антоанета Христова Чукурова за освобождаването й  като член на 

УС на СНЦ МИГ „Лясковец – Стражица“ е взето Решение на Настоятелство - Шанс за всички 

- Стражица 2006, с което представител в Общото събрание на СНЦ МИГ „Лясковец – 

Стражица“ да стане Деница Илиева. Представен е и Протокол от 05.05.2022 г. на 

Настоятелство - Шанс за всички - Стражица 2006, за взетото Решение. Г-жа Деница Илиева 

отговаря на изискванията на МИГ „Лясковец – Стражица“,  като профил на заинтересована 

страна. Няма неплатени задължения и констатирани актове за злоупотреби,  и няма държавни 

вземания.  

Кандидатът за член на Сдружението е дееспособно физическо лице с постоянен адрес  

територията на община Стражица, което чрез своето членство ще съдейства за осъществяване 

целите на сдружението така, както са формулирани в устава, ще помага за развитието му и 

участват в дейността му. 

С РЕШЕНИЕ №02-ВОМР/ 16.05.2022 г. Управителния съвет на МИГ одобрява представител в 

Общото събрание на СНЦ МИГ „Лясковец – Стражица“ да стане Деница Илиева, редовно 

излъчен представител на Сдружение „Шанс за всички Стражица 2006“. 

 

На основание  Чл.35, ал.1 -4 от Устава на СНЦ ”МИГ-Лясковец-Стражица”, както и във връзка  

с  Решение №01/Протокол 06-ВОМР/ 16.05.2022г. от заседание на УС на СНЦ  МИГ 

“Лясковец-Стражица е свикано Общо събрание на МИГ  вземане на Решения, свързани с 

членовете на УС на МИГ. 

Съгласно чл. 43, ал.1 от Устава на Сдружението, всеки от членовете на Управителния съвет 

може да бъде освободен и преди изтичане на мандата си, с Решение на Общото събрание, по 

собствено желание, изразено писмено. Г-жа Антоанета Чукурова е входирала заявление за 

освобождаване от 03.05.2022 г. по собствено желание. 

С РЕШЕНИЕ №01 /ОС03/03.06.2022 г., Общото събрание на МИГ освобождава на основание 

чл. 43, ал.1 от Устава на Сдружението от Устава на Сдружението , г-жа Антоанета Христова 

Чукурова, член на  Управителния съвет на МИГ „Лясковец – Стражица“. 

 

След провеждане на процедура по избор на нов член на  Управителен съвет на СНЦ“МИГ-

Лясковец-Стражица с РЕШЕНИЕ №02 /ОС03/03.06.2022 г., Общото събрание на МИГ одобри 

член на Управителния съвет на СНЦ МИГ „Лясковец – Стражица“, да бъде г-жа Деница 

Илиева, представител на Сдружение „Шанс за всички Стражица 2006“. 

 

При избора на нов член на Управителен съвет са спазени следните принципи: 

- териториалното разпределение на представителите в УС; 

- квотен принцип по сектори на заинтересовани страни; 

-да са съобразени изискванията на ДФЗ-РА, според които изисквания членовете на УС не 

трябва да имат задължения и вземания, както и да бъдат осъждани. 

 

Промяната в състава на УС на МИГ е вписан в Търговски регистър. 

 

 Направени промени в Контролния съвет на МИГ през 2022 година: 



В офиса на МИГ е постъпила Молба за отвод/напускане от Георги Иванов Георгиев, 

представител на Читалище "Зора -1925"-село Нова Върбовка с Вх.№50/01.09.2022г. в 

качеството му на Член на Контролен съвет на МИГ. 

Георги Георгиев заявява, че желае да преустанови членството си в Контролен съвет на МИГ 

поради липса на време, нараснали лични и служебни ангажименти, както и се затруднява от 

честото вадене на документи за нуждите на МИГ. 

Георги Иванов Георгиев като представител на Читалище "Зора -1925"-село Нова Върбовка 

заявява категорично, че остава член на Общото събрание на МИГ и ще продължи активно да 

подкрепя местното развитие. 

В офиса на МИГ е постъпила Молба за отвод/напускане от Марияна Николова, представител 

на ЗП „Агро Афтентик“ЕООД, град Лясковец с Вх.№49/30.08.2022г. в качеството й на Член на 

Контролен съвет на МИГ. 

Марияна Николова заявява, че желае да преустанови членството си в Контролен съвет на МИГ 

поради липса на време, нараснали лични и служебни ангажименти, както и се затруднява от 

честото вадене на документи за нуждите на МИГ. 

Марияна Николова като представител на ЗП „Агро Афтентик“ ЕООД, град Лясковец заявява 

категорично, че остава член на Общото събрание на МИГ и ще продължи активно да подкрепя 

местното развитие. 

С Решение №01-ВОМР/ 08.09.2022 г., Управителния съвет на МИГ одобрява по принцип 

молбата за напускане на  Георги Иванов Георгиев, представител на Читалище "Зора -1925"-

село Нова Върбовка и Марияна Николова като представител на ЗП „Агро Афтентик“ ЕООД, 

град Лясковец на като членове на Контролен съвет на МИГ. 

Както и възлага свикване на Общо събрание на МИГ за провеждане на процедура съгласно Чл. 

33., ал.3 от Устава на МИГ. 

 

С Решение №02/Протокол 10-ВОМР/ 08.09.2022 г. от заседание на УС на СНЦ  МИГ 

“Лясковец-Стражица, както и основание  чл.35, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава, е свикано 

Общо събрание на МИГ, като в Дневния ред е предвидено вземане на Решение за 

освобождаване на Георги Иванов Георгиев, представител на Читалище "Зора -1925"-село Нова 

Върбовка и на Марияна Николова като представител на ЗП „Агро Афтентик“ ЕООД, град 

Лясковец от членството им в  качеството на  Членове  в Контролен съвет на МИГ и 

провеждане на процедура за нов член на Контролен съвет на МИГ. 

 

С Решение №01/ОС05/26.09.2022г., Общото събрание на МИГ одобрява освобождаването на 

Георги Иванов Георгиев като представител на Читалище "Зора -1925"-село Нова Върбовка и 

на Марияна Николова, представител на ЗП „Агро Афтентик“ЕООД, град Лясковец като 

членове на Контролен съвет на МИГ на основание Чл.3, ал.1, т.3 от Устава на сдружението. 

 

С Решение  №02/ОС05/26.09.2022г., Общото събрание на МИГ  на основание Чл.3, ал.1, т.3 от 

Устава на сдружението избира за нови членове на Контролен съвет на МИГ следните лица: 

-Снежана Костова, представител на НЧ“Просвета -05“ в село Асеново, община Стражица; 

- Рени Каназирева, представител на Фирма „Клас-96“ЕООД, от село Николаево 

 

 Проведени заседания на УС на МИГ: 14 на брой; 

 

 Проведени заседания на КС на МИГ: 3 на брой; 

 Проведени Общи събрания на МИГ: 6 на брой; 

 Издадени Заповеди във връзка с изпълнение на Стратегията на МИГ: 45 на брой 

 

2. Персонал на Местната инициативна група. 

 



Реализирана промяна в персонала на МИГ за отчетния период: Неприложимо 

 

Описание на екипа, ангажиран с прилагането на стратегията за ВОМР, промените, които 

засягат екипа, ако има такива и т.н.  

 

С решение № 97 по Протокол № 11 от 28.04.2016г. на Общински съвет гр. Лясковец, Община 

Лясковец е осигурила на МИГ  помещения за самостоятелен офис, с достъп за хора с 

увреждания,  помещение за срещи и заседания, различно от работното. 

Осигурено е и архивно помещение с метални шкафове за съхраняване на документацията, 

подлежаща на съхранение. 

 

Персоналът на МИГ се състои от изпълнителен директор, експерт по прилагане на 

Стратегията за ВОМР и техн. асистент, отговарящи на изискванията в Наредба 

№22/14.12.2015г. на МЗХ с която Наредба се уреждат условията и реда 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” (ВОМР) от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР): 

 

- Изпълнителен директор: Мария Маринова; 

- Експерт по прилагане на стратегията: Мария Петкова; 

- Технически сътрудник: 4 часа, позицията е свободна; 

- Анелия Захариева: счетоводител  на трудово правоотношение за 4 часа; 

 

За посочените минимални позиции са съставени длъжностни характеристики, в които 

подробно са описани изискванията за заемане на длъжността, правата, задълженията, 

подчиненост и взаимодействие за всяка длъжност. 

 

Персоналът на  МИГ“Лясковец – Стражица“  отговаря за прилагането на Стратегията за 

местно развитие, като неговите правомощия се определят с договора за наемане и включват 

следните отговорности и задължения, предвидени в Устава на МИГ: 

 

- Административно и експертно организира и ръководи работата на офиса по прилагане на 

Стратегията за местно развитие съгласно изискванията на българското законодателство, 

Договора за финансиране на МИГ и Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ с която Наредба се 

уреждат условията и реда 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” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 

г. (ПРСР) 

 

-  Отговаря за прилагането на Стратегията за местно развитие, като конкретните му 

правомощия се определят с договора за наемане при спазване на всички разпоредби в Наредба 

№22/14.12.2015г. на МЗХ с която Наредба се уреждат условията и реда 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” (ВОМР) от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР) 

 

Персоналът на МИГ се състои от изпълнителен директор, експерт по прилагане на 

Стратегията за ВОМР и техн. асистент, отговарящи на изискванията в Наредба 

№22/14.12.2015г. на МЗХ с която Наредба се уреждат условията и реда 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” (ВОМР) от 



3. Реализирани дейности: 

 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

 

През отчетния период са извършени следните дейности: 

- Изплатени възнаграждения и осигуровки на персонала в офис на МИГ по  трудов 

договор за 2022 г.; 

- Извършени непреки разходи в размер до 15 %; 

- Възнаграждения и осигуровки на експерти, свързани с прилагане на стратегията - 

външни оценители на проектни предложения; 

- Възнаграждения и осигуровки на експерти (членове на комисията за подбор на проекти 

различни от оценителите - председател без право на глас, секретар без право на глас и други 

членове различни от външните оценители); 

- Командировки на екипа; 

- Техническо обслужване и закупуване на годишна винетна такса за служебен лек 

автомобил „Дачия Логан МСВ“; 

 -         застраховане на закупени по реда на тази наредба след подписване на споразумението 

за изпълнение на стратегия дълготрайни материални активи, - Извършени финансови 

разходи, в т. ч. банкови такси за управление на сметка и такси за издаване на изискуеми 

документи за 2022 г.; 

 

 Дейности по отваряне на приеми: 

 

Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Процедура №BG06RDNP001-19.541 от 

Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. Краен срок: 17.30ч. на 7  април 2022 

година. 

- Одобрени проекти: 3 бр.  

- Отхвърлени проекти: 0 

- Оттеглени проекти: няма 

- Резервни проекти: няма 

 

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

видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура № №BG06RDNP001-19.613 от 

Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. Краен срок: 16.11.2022 г. 

- Одобрени проекти: 4 бр.  

- Отхвърлени проекти: 0 

- Оттеглени проекти: няма 

- Резервни проекти: няма 

 

 Проведени Комисии за подбор на проектни предложения: 2 броя 

 

- КППП по Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Процедура 

№BG06RDNP001-19.541. 

- КППП    по  Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура № №BG06RDNP001-

19.613. 

 

3.2 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) 
 

Дейност: „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 на МИГ МИГ-Лясковец-Стражица“ за периода 2021-2022 година. 

 

Извършена  текуща оценка за прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на МИГ „Лясковец-Стражица“ за периода 2021-2022 година за целите на 

мониторинга на изпълнението на стратегията съгласно чл. 34, пар. 3, т. ж на Регламент (ЕС) № 

1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне 

на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 

социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби 

за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд 

и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 

на Съвета. 

 

• изготвена Оценка: 1  брой 

• изготвен приемно-предавателен протокол за извършената услуга: 1 брой 

• изготвен доклад за извършената дейност: 1 брой 

 

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 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 2021-2022 година. 

 

През 2022 година МИГ е постигнал напредък в прилагането на Стратегията за ВОМР, който 

следва да бъде измерен,  като в настоящата оценка са изследвани и оценени показателите и 

индикаторите за изпълнение на подмерки: 

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

местно развитие" ; 

-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. 

 

Извършени са следните дейности: 

-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 2021-2022 година. 

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

операции във връзка със стратегията на  МИГ за периода 2021-2021 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 2021-2022 година; 

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



-Формулиране на изводи и обосновани мнения 

 

- за популяризиране, информиране и публичност: 

 

- Поддържане на интернет страница за 2021 г. www.mig-zaedno.eu    и подновяване 

на домейн и хостинг за срок от една година; 

От него може да бъде получена информация за процеса на прилагане на Стратегията за водено 

от общностите местно развитие - бенефициенти; индикативни програми; актуални процедури 

(отворени покани) за набиране на предложения ( насоки за кандидатстване, формуляри за 

кандидатстване, информационни кампании, консултации и обучения на бенефициенти); 

приключили процедури; кандидатстване и договаряне,  изпълнение на договори по одобрени и 

финансирани проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие -указания за 

изпълнение на договори; документи, свързани с изпълнението на договорите, насоки за 

информация и публичност, контрол, сигнали за нередности); добри практики; документи; 

галерия; полезни връзки. Интернет страницата е с практичен и атрактивен дизайн, позволяващ 

лесна и удобна навигация и бързо обновяване на съдържанието. 

 - Разходи за домейн и хостинг 

- Създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии на покани 

за организирани събития и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ – 5 бр. във 

вестник „Янтра” и 15 броя на интернет сайтовете на Общините Лясковец и Стражица. 

 

- 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 

 
На територията на МИГ са проведени следните Информационни събития: 

 

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

 

Тема: „Напредък в прилагането на СВОМР. Новини. Мерки за приеми“. 

 

2022 

г. 

Дата Място Час Участници 

17 

ноември 

Град Лясковец, Конферентна зала в 

Младежки дом 
 

10.00ч. 

Отворен форум за цялата местна 

общност 

18 

ноември 

Град Стражица, Конферентна зала в 

ОбА - Стражица 
 

10.00ч. 

Отворен форум за цялата местна 

общност 

21 

 ноември 

Село Джулюница, общ. Лясковец, Зала 

на Читалище "Пробуждане-1896" 
 

10.00ч. 

Отворен форум за цялата местна 

общност 

22  

ноември  

Село Козаревец, общ. Лясковец, Зала 

на Читалище  „Земеделец -1899“ 
 

10.00ч. 

Отворен форум за цялата местна 

общност 

28  

ноември 

Село Камен, общ. Стражица, Кметство 

или Читалище 
 

10.00ч. 

Отворен форум за цялата местна 

общност 

29  

ноември 

Село Горски Сеновец, общ. Стражица, 

Кметство или Читалище 
 

10.00ч. 

Отворен форум за цялата местна 

общност 

05 

декември 

Село Виноград, общ. Стражица, 

Кметство или Читалище 
 

10.00ч. 

Отворен форум за цялата местна 

общност 

06 

декември 

Село Лозен, общ. Стражица, Кметство 

или Читалище 
 

10.00ч. 

Отворен форум за цялата местна 

общност 

http://www.mig-zaedno.eu/


12 

декември 

Село Добри дял, общ. Лясковец, 

Кметство или Читалище 
 

10.00ч. 

Отворен форум за цялата местна 

общност 

13 

 декември 

Село Бреговица, общ. Стражица, 

Кметство или Читалище 
 

10.00ч. 

Отворен форум за цялата местна 

общност 
 

Информационните срещи са направени при следната Програма: 

 

Час Модул 

10.00  -  10.15 Регистрация на участниците 

10.15 – 11.30 Изпълнение на мерките от Стратегията за местно развитие 

 – публичен и НПО сектор 

11.30 – 12.00 Изпълнение на мерките от Стратегията за местно развитие 

 – бизнес и земеделски  сектор 

12.00 – 13.00 Представяне на възможности за кандидатстване по актуални приеми за 

местния бизнес и земеделски производители 

13.00 – 13.30 Кафе –пауза, студен бюфет 

13.30 – 14.30 Представяне на възможности за кандидатстване по актуални приеми за 

публичен сектор и НПО 

14.30 – 16.00 Споделяне на информация за вече изпълнени проекти  

на територията на МИГ 

16.00 - 17.00 Приключване на срещата. Дискусия. 

 

- Разходи за публични отношения и работа в мрежа 

 

През отчетния период МИГ е осъществил следните работни посещения с цел търсене на 

партньорства за подготовка на проект по подмярка 19.3: 

 

- Работна среща с екип на МИГ “Самоков“; 

- Работна среща с екип на МИГ „Белене-Никопол“; 

- Работна среща с екип на МИГ „Девня-Аксаково“ 

- Участие в събитията, организирани по проект „Култура и автентичност чрез 

съвместни събития в Югоизточна Европа“ на МИГ „Гоце-Делчев“ 

 

По време на срещите са обсъдени вариантите на партньорство с МИГ от страната, 

разработване и входиране на проект за вътрешно териториално сътрудническво в края на 

месец декември 2023 година. 

 

- Разходи за участие на МИГ в дейности на НСМ 

 

През отчетния период МИГ е участвал в следните организирани събития и срещи от  

Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“. 

 

- 12-13.04.2022 г. в град Дряново, участие в работна среща на тема „Водено от 

общностите местно развитие – изпълнение на стратегиите и поглед към 

бъдещето”; 

- 24.06.2022 г. в град Ямбол, участие в провеждането на Общо събрание на 

Асоциацията; 

- 04.11.2022 г.  в град Ямбол, участие в дискусия тема: „Възможности за подкрепа 

на МИГ по текущия прием на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на 



дейности за сътрудничество на МИГ”. Концепцията на ЕС за „Smart Villages” в 

подкрепа на интелигентни селища и решения в селските райони.“ 

 

- Участие в други събития: 

 

През отчетния период МИГ е участвал в следните организирани събития: 

 

- Международна конференция и изложение в град Бургас на 10 – 12 май 2022 г. 

- Информационна среща за подготовка на прилагането на подхода Водено от 

общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г., като основната цел на 

събитието е представяне на процедурата за подбор на проектни предложения по 

подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в град Елена на 16 юни 2022г.;  

- Изложение на продукти от МИГ в град Ямбол, 3 - 4 октомври 2022 г.; 

- Международно събитие на тема "Популяризиране на продуктите от териториите 

на МИГ" в град Русе, 9 - 10 декември 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 - Индикатори 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

3 5 2 3 13 

Брой на участниците в 

обучения 
0 0 0 0 0 

Брой на участниците в 

семинари и 

информационни срещи 

25 25 25 25 100 



4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).    

Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите 

мерки за тяхното отстраняване. 

Неприложимо! 

 

5. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (когато е 

приложимо).    

 

Неприложимо! 

 

 

 

Дата: 26.01.2023 

 

 

 

 

 


