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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА 

ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ“ 

 

Период на отчитане 01.01.2019г.-31.12.2019 г. 

Пореден номер на доклада Трети 

Номер на споразумение за изпълнение на 

СВОМР 
РД50-196/29.11.2016г. 

Седалище и адрес на управление на МИГ 

 

Гр.Лясковец, ул.“Трети март“ № 1 

ул.“Бузлуджа“ № 1 

Председател на колективния управителен орган/ 

представляващ МИГ 

 

Ивелина Хараламбиева Гецова 

Телефон, факс, електронен адрес, интернет 

страница 

0894621164 

www.mig-zaedno.eu 

mig_zaedno@abv.bg 

06169/ 2 20 45 

Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от 

заинтересовани лица на територията на МИГ; 

 

По смисъла на Наредба 22 от 14.12.2015г., §1, т.4 на Допълнителните разпоредби, 

„Заинтересована страна“ е група лица с общ интерес и възможности, свързани с реализиране 

на стратегия за ВОМР, включително и като потенциални получатели на финансова помощ и 

ползватели на резултати от нейното изпълнение. 

 

Тъй като стратегиите за ВОМР се разработват и проектите се избират от местната група и 

местните заинтересовани страни, процеса се движи от енергията  и проявената 

инициативност на местните заинтересовани страни, включително от младите хора. 

 

Видове  групи заинтересовани страни, участващи в прилагането на Стратегията за ВОМР: 

   

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове 

 

http://www.mig-zaedno.eu/
mailto:mig_zaedno@abv.bg


2 

 

•Групата на земеделските производители, вкл. и кооперации; 

•Групата на частния бизнес е представена предимно от местни производствени 

микропредприятия, търговия, услуги и преработвателна/хранително-вкусова промишленост.  

•Групата на публичните органи е представена от местната власт – Община Лясковец, Община 

Стражица, различни дирекции, социални институции и организации. 

•Групата на нестопанския сектор, работещ в сферата на културно-просветната и 

информационна дейност. 

•Групата на нестопанския сектор, работещ в социалната сфера и уязвимите 

групи/малцинствата/хората с увреждания.  

•Групата на нестопанския сектор, работещ в екологичната сфера, младежките дейности, 

спорта и гражданското развитие. 

•Групата на хората с увреждания – представена е от организации, работещи с хора с 

увреждания от територията на двете общини, както и от доставчици на социални услуги.  

•Групата на малцинствата на територията на МИГ е представена от формална организация от 

роми. 

 

Активността и ангажираността на заинтересованите страни от територията на МИГ се 

поддържа повече от 10 години, още от идеята за създаване на Лидер-територия и местна 

инициативна група. 

 

Въздействие: 

 

a) Група на земеделските производители, вкл. и кооперации: 

-заинтересованите лица са участвали активно в организираните и проведени информационни 

дейности и обучения през 2018г. По този начин при тях е постигнато добро ниво на 

публичност и информираност относно прилагането на Стратегията за ВОМР, поддържане на 

социалния капацитет на територията, готовност за кандидатстване с проекти и тяхното 

успешно реализиране, поддържане на активен диалог. Съпричастността на заинтересованите 

страни към развитието на територията се състои и в това, че от групата на земеделските 

производители, вкл. и кооперации са инициирани и разработени 10 проекта по мерки 4.1  по 

обявените приеми на МИГ. 

b) Групата на частния бизнес е представена предимно от местни производствени 

микропредприятия, търговия, услуги и преработвателна/хранително-вкусова 

промишленост.  

- заинтересованите лица са участвали активно в организираните и проведени информационни 

дейности и обучения през 2019г.  По този начин при тях е постигнато добро ниво на 

публичност и информираност относно прилагането на Стратегията за ВОМР, поддържане на 

социалния капацитет на територията, готовност за кандидатстване с проекти и тяхното 

успешно реализиране, поддържане на активен диалог. Съпричастността на заинтересованите 

страни към развитието на територията се състои и в това, че от групата на земеделските 

производители, вкл. и кооперации са инициирани и разработени  проекти по мерки 6.4.1 и 4.1 

по обявените приеми на МИГ. 

c) Групата на публичните органи е представена от местната власт – Община Лясковец, 

Община Стражица, различни дирекции, социални институции и организации. 

заинтересованите лица са участвали активно в организираните и проведени информационни 

дейности и обучения през 2019г. По този начин при тях е постигнато добро ниво на 

публичност и информираност относно прилагането на Стратегията за ВОМР, поддържане на 

социалния капацитет на територията, готовност за кандидатстване с проекти и тяхното 

успешно реализиране, поддържане на активен диалог. Съпричастността на заинтересованите 

страни към развитието на територията се състои и в това, че от групата на земеделските 
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производители, вкл. и кооперации са инициирани и разработени  проекти по мерки 7.2 , 01 и 

02,04 и 05  по обявените приеми на МИГ. 

d) Групата на нестопанския сектор, работещ в сферата на културно-просветната и 

информационна дейност. 

заинтересованите лица са участвали активно в организираните и проведени информационни 

дейности и обучения през 2019г. По този начин при тях е постигнато добро ниво на 

публичност и информираност относно прилагането на Стратегията за ВОМР, поддържане на 

социалния капацитет на територията, готовност за кандидатстване с проекти и тяхното 

успешно реализиране, поддържане на активен диалог. Съпричастността на заинтересованите 

страни към развитието на територията се състои и в това, че от групата на земеделските 

производители, вкл. и кооперации са инициирани и разработени  проекти по мерки 7.2 и 01  

по обявените приеми на МИГ. 

e) Групата на нестопанския сектор, работещ в социалната сфера и уязвимите 

групи/малцинствата/хората с увреждания.  

-заинтересованите лица са участвали активно в организираните и проведени информационни 

дейности и обучения през 2018г. По този начин при тях е постигнато добро ниво на 

публичност и информираност относно прилагането на Стратегията за ВОМР, поддържане на 

социалния капацитет на територията, готовност за кандидатстване с проекти и тяхното 

успешно реализиране, поддържане на активен диалог. Генерирани са проекти с ефект върху 

уязвимите групи по мерки 7.2 , 02,04  05. 

f) Групата на нестопанския сектор, работещ в екологичната сфера, младежките дейности, 

спорта и гражданското развитие. 

-заинтересованите лица са участвали активно в организираните и проведени информационни 

дейности и обучения през 2019г. По този начин при тях е постигнато добро ниво на 

публичност и информираност относно прилагането на Стратегията за ВОМР, поддържане на 

социалния капацитет на територията, готовност за кандидатстване с проекти и тяхното 

успешно реализиране, поддържане на активен диалог. Инициирани са проекти от НПО-

организации в сферата на спортни, екологични и младежки дейности по отворени приеми на 

МИГ от сдружения, които имат създаден капацитет именно от МИГ в предишния програмен 

период. 

g) Групата на малцинствата на територията на МИГ е представена от формална 

организация от роми. 

-заинтересованите лица са участвали активно в организираните и проведени информационни 

дейности и обучения през 2019г. По този начин при тях е постигнато добро ниво на 

публичност и информираност относно прилагането на Стратегията за ВОМР. 

Малцинствените общности са предимно на територията на община Стражица. По време на 

своите информационни дейности МИГ се среща с ромски младежи и разговаря с тях относно 

идеите и нуждите им. Някои от коментираните идеи  могат да се финансират по мерки от 

Стратегията за ВОМР като бенефициент може да бъдат местните читалища, защото 

малцинствата не са представени чрез организация. 

 

Дейности за публичност с пряко и косвено отражение върху заинтересованите страни: 

 

МИГ за осигуряване на публичност за своята дейност е публикувала на интернет страницата 

си информация, съгласно разпоредбите на Глава 5, чл. 86 от Наредба № 22 от 14 декември 

2015 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. издадена от 

МЗХ. 
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За нуждите си МИГ е осъществявал текущи публикации на своята интернет-страница. МИГ 

актуализира и поддържа на интернет-страницата си следната изискуема информация. 

 

Дадени са индивидуални консултации  на заинтересовани лица. Основните теми са 

свързани с ИГРП във връзка с текущи приеми на проектни предложения, възможностите за 

кандидатстване с проекти, критериите за оценка на проектите и др. 

 

Дейности, свързани с управление на стратегията: 

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 това МИГ работи и прилага следните вътрешно-нормативни 

документи: 

- Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията; 

- Годишни планове за отваряне на прием по мерките от Стратегията; 

- Процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ. 

- Местната инициативна група разработва недискриминационна и прозрачна процедура и 

обективни критерии за подбор на проекти към стратегията за ВОМР. 

- Годишни планове за дейността на МИГ; 

- Годишни финансови планове на МИГ; 

- Годишен План за информационни и консултационни дейности. 

 

Информационните дейности целят да повишат нивото на информираност, познаване и 

прозрачност относно подкрепата, която получава СНЦ „МИГ „Лясковец – Стражица“ от ЕС, 

както и да създадат цялостен образ на това подпомагане. Информационните дейности трябва 

да предоставят висока степен на прозрачност относно разходването на Европейските 

фондове. 

 

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. 
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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; 

-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. 

 

Основният подход при реализацията на дейностите на СНЦ „МИГ Лясковец - 

Стражица” и СВОМР е „отдолу нагоре”, публично-частно партньорство, иновации, 

интегриран и мулти-секторен подход. Усилията са насочени към мотивиране и 

включване на активните граждани на територията и насърчаване участието на местното 

население в реализирането на стратегия за ВОМР. 

Съгласно член 34 от Регламент (ЕС) № 1303/201, една от задачите на МИГ по прилагане на 

Стратегията за ВОМР включва изграждане на капацитета на местните участници. 

 

Дейност „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. 
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-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 

 

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. 

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 
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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. Планът ще обоснове 

конкретни стъпки за мониторинг на индикаторите за 10 годишен период за всеки 

бенефициент по отделните мерки с помощта на МИГ. 

 

Постигнато въздействие от СВОМР върху  уязвими и малцинствени групи, при наличие на 

такива; 

Територията на МИГ се характеризира с изключително ниска степен на социализация 

и изграденост на инфраструктура за достъпност за хора с увреждания. Хората с увреждания, 

вкл. и деца с увреждания нямат възможност да спортуват или извършват рехабилитация в 

специализирани и оборудвани за целта места. 
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Групата на малцинствата на територията на МИГ е представена от формална 

организация от роми, живеещи  в населени места с многобройно ромско присъствие-

селата Добри Дял, Камен, Асеново и др. 
Основни уязвими групи на територията на МИГ „Лясковец – Стражица” са: 

- Етнически малцинства на територията на МИГ; 

- Група – деца, живеещи в семейства в неравностойно социално положение; 

- Група – деца с физически и психически увреждания, с емоционални и поведенчески 

затруднения и деца със специални образователни потребности; 

-  Рискова група - хора с увреждания; 

¬- Хора, чакащи за настаняване в специализирани институции; 

¬- Самотни възрастни хора с увреждания; 

- Хора, за които възниква спешна нужда от предоставяне на социални услуги. 

 
Чрез мерките от ОПРЧР 2014-2020г., Стратегията за ВОМР допринася и за постигане на 

специфичните за всяка програма цели, а именно: 

- устойчива и качествена заетост за уязвими групи; 

- мобилност на работната сила, както и повишаване квалификацията на населението за по-

голямо съответствие на уменията на търсещите работа с нуждите на бизнеса; 

- подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени или в риск 

от социално изключване лица. 

- развитие на социални предприятия за създаване на заетост за лица в неравностойно 

положение на пазара на труда. 

 

Напредък за постигане на резултати  по Цел 2:  Насърчаване на социалното приобщаване  на 

територията на МИГ, подобряване на качеството на образованието и повишаване 

квалификацията на населението, вкл. насърчаване на устойчивата и качествена заетост и 

подкрепа за мобилността на работната сила. 

 

Напредък за постигане на резултати по следните Приоритети: 

- Подобряване на качеството на образованието и повишаване квалификацията на 

населението и подобряване достъпа до  заетост и качеството на работните места 

- Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на 

работната сила;  

- Разнообразяване предлагането на социални услуги, подобряване и изграждане 

състоянието на необходимата инфраструктура за тяхното развитие с цел повишаване 

качеството на живот на местното население, уязвимите групи и малцинствата. 

 

Създадени са условия за повишаване квалификацията на населението, подобряване достъпа 

до работни места, предприемане на мерки за създаване на качествена заетост, осигуряване на 

мобилност на работната сила на територията на МИГ, повишаване качеството на 

предлаганите социални услуги за общността, подобряване интеграцията  на уязвимите групи 

и малцинствата на територията на МИГ. 

 

6.1.Проект „Местни инициативи за заетост в община Стражица“: 

- Бенефициент: Община Стражица; 

- Общ размер на БФП (лв.): 149229.52 
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Чрез получената професионална квалификация е повишаван шанса на безработните лица за 

последваща реализация на пазара на труда и създаване предпоставки за устойчивата им  

заетост. 

Подбрани 24 лица от целевата група за включване в професионални обучения. 

Обучените лица в обучение по професия - Помощник в строителството, Специалност  - 

Основни и довършителни работи, ще бъдат наети от общината на длъжност общ работник /за 

поддръжка на общински сгради и околните пространства, а обучените по Професия:  - 

Деловодител, Специалност - Деловодство и архив, ще бъдат наети от общината на длъжност 

деловодител . Лицата ще се наемат по трудово правоотношение. Сключени трудови договори 

и осигурена заетост с лица от целевата група - минимум 18 бр. 

 

6.2. Проект „Създаване на устойчива заетост за безработни и неактивни лица в Стигни 1 

ООД“. 

- Бенефициент: фирма „Стигни 1“ ООД; 

- Общ размер на БФП (лв.): 60484.49; 

 Подбрани 4 безработни и неактивни лица; 

 Проведени обучения за ПК - 1 курс за 4 лица; 

 Безработни и неактивни лица, придобили квалификация – 4; 

 Безработни и неактивни лица, започнали работа – 4; 

 Осигурена трайна заетост след проекта - 2 лица 

 

6.3. Проект  Оптимизиране на работното време на работниците, обезопасяване на работния 

процес и повишаване на удовлетвореността на работниците и служителите в предприятието 

на "ЕТ Пейчо Пейков - Атла Мария". 

-Бенефициент: фирма "ЕТ Пейчо Пейков - Атла Мария"; 

-Общ размер на БФП (лв.): 74348.12; 

Закупени лични предпазни средства - 22 лица заети в производството; 

Осигурени благоприятни условия на труд и запазване на здравето на лица от целевата група - 

22 лица (10 лица над 54 години); 

Осигурена адаптивност и удовлетвореност от работния процес - всички 26 лица от целевата 

група (10 лица над 54 години); 

Завършен курс и издаден сертификат - 4 лица заети в производството (3 лица над 54 години); 

Закупени и внедрена инвентарна канална климатична система клас, енергиен клас А+, средно 

статично налягане - 2 бр.; 

Монтирани въздуховоди производствения цех и котелно помещение - 1 система; 

Закупени и монтирани ролетни подвижни врати - 5 бр.; 

Подобрена среда в производствено помещение  - 1 производствен цех, 1 котелно помещение; 

Осигурени благоприятни условия на труд - 26 лица (10 лица над 54 години); 

 

6.4. Проект Подобряване на работната среда в "ТОТАЛ ВИНИ - ГР.ЛЯСКОВЕЦ" ООД; 

-Бенефициент: фирма "ТОТАЛ ВИНИ ГР.ЛЯСКОВЕЦ" ООД 

-Общ размер на БФП (лв.): 68392.50 

Адаптиране на управленските процеси към нов подход при регламентирането и нормирането 

на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти и налагането на 

ефективни политики по ЗБУТ, управление на околна среда, изменение на климата и 

ресурсната ефективност.  
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 С реализирането на дейността съществено се подобриха условията на труд в предприятието, 

а така също и до по-дългото оставане в заетост на по-възрастните работници и 

служители/лица над 54 год./. 

 

6.5. Проект „Подобряване на работната среда в  "Хлебозавод Стражица“ ООД чрез 

осигуряване на добри и безопасни условия на труд“; 

-Бенефициент: фирма   "Хлебозавод Стражица“ ООД 

-Общ размер на БФП (лв.): 52580.00 

Дейностите в проекта са насочени към всички 109 работници и служители на "Хлебозавод 

Стражица" ООД, които са включени като целева група.  

Подкрепени са 19 души над 54 годишна възраст и на  хора с увреждания - 5 души. 

 

6.6. Проект "Подкрепа": 

-Бенефициент: фирма   Сдружение "Приятели на Горски Сеновец"; 

-Общ размер на БФП (лв.): 90 610.63; 

Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са 

заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора 

с увреждания и техните семейства” и „Подобряване на достъпа на лица с увреждания и хора 

над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и 

здравеопазване”. 

 

6.7. Проект "Социални иновации за достоен живот в Община Стражица“: 

-Бенефициент: Община Стражица; 

-Общ размер на БФП (лв.): 219 998.75; 

Проектът подобри достъпа до социални и здравни услуги, до психологическа подкрепа, 

постигане на независимост и социално включване за възрастните хора и хората с увреждания.  

Проектът  насърчава равните възможности на уязвимите групи, като се  разширява обема, 

многообразието и целенасочеността на социалните услуги предоставяни в общността.  За 

предоставянето на комплекса от социално-здравни услуги ще бъдат назначени  домашни 

санитари, сътрудници социални дейности, медицински сестри, психолог, супервайзър, лекар, 

рехабилитатор и социален работник, които ще бъдат в подкрепа на целевата група. 

 

6.8. Проект  "Нов шанс за социално включване в Община Лясковец“: 

-Бенефициент: Община Лясковец; 

-Общ размер на БФП (лв.): 180 070.00; 

Пакетът от иновативни социални услуги включва създаване на „Мобилен център за 

интегрирани социални услуги” и на „Лаборатория за социални иновации”, в които ще бъдат 

назначени следните специалисти: 1 социален работник, 1 медицинско лице, 1 психолог, 1 

координатор, 2-ма рехабилитатори, 1 медиатор назначени на 8 часова заетост и 4 лица с 

увреждания назначени на 4 часова заетост на длъжност „асистент социално включване”. 

Всеки един от специалистите ще бъде подготвен и преминал обучения за хора с увреждания и 

хора над 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване. 

 

6.9. Проект Социално предприятие "Обществена пералня и услуги в дома": 

-Кандидат: Сдружение "Приятели на Горски Сеновец“; 

-Общ размер на БФП (лв.): 199707.20; 

Осигурена заетост за период от 12 месеца на 17 лица от целевите групи. 
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Осигурени безопасни и здравословни условия на труд; 

Осигурени необходимите материали и консумативи за работа на целевите групи; 

Осигурено работно облекло. Създадено и функциониращо социално предприятие. 

Извършен текущ ремонт на помещенията/ строително- ремонтни дейности на помещенията, 

предвидени за функциониране на социалното предприятие по изготвена КСС. Доставени 

оборудване и обзавеждане.  

 

6.10. Проект “Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община 

Лясковец": 

-Бенефициент: Община Лясковец; 

-Общ размер на БФП (лв.): 199554.66 

Чрез разширяване дейността на съществуващото социално общинско предприятие за 

подкрепена заетост ще се осигурят 16 работни места за продължително безработни.; 

безработни над 54-годишна възраст; безработни лица с основно или по-ниско образование и 

без професионална квалификация и лица без никакво образование, съдействащи за тяхното 

социално включване. Основна причина за проекта е липсата на подкрепящи услуги за 

социално включване на дефинираните групи в неравностойно положение на пазара на труда 

на територията на община Лясковец. В рамките на проекта се предвиждат следните дейности: 

социална и професионална интеграция на лица от уязвимите групи за включване в заетост; 

осигуряване на оборудване и инвентар за 16 работни места; осигуряване на наставници за 

наетите лица; подкрепа за осигуряване на заетост на 16 лица в общинското социално 

предприятие; популяризиране на дейността на общинското социално предприятие. 

 

МИГ „Лясковец – Стражица” е предвидила мерки и дейности в СВОМР, с които 

ще бъдат постигнати следните цели: 

1. Осигуряването на специализиран транспорт за децата с увреждания до училища, 

детски градини и др. ще им гарантира в най- голяма степен интегрирането им в обществото, 

повишаването на качеството на живот, индивидуален подход при работа с тях под 

ръководството на квалифицирани специалисти.  

2.Предоставяне на услугата „от врата до врата” за хора с тежки двигателни и 

множествени увреждания, ще им позволи да бъдат равностойни граждани на обществото, 

осигурявайки им възможност да участват в различни дейности от обществения живот като: да 

упражнят правото си на глас, да присъстват и участват в различни мероприятия, чрез които 

могат да защитят правата и интересите си, както и да осъществяват контрол върху дейността 

на изпълнителните органи. 

3.Осигуряване на достъп до заетост на търсещите работа чрез обучение и мерки, 

пригодени към нуждите на пазара на труда;  

- Подобряване устойчивото интегриране на младите хора, които не работят и не учат;  

- Намаляване ранното отпадане от училище;  

- Насърчаване равенството между мъжете и жените в достъпа до заетост и кариерно 

развитие чрез борба със стереотипите в образованието и обучението, намаляване на 

разграничаването по пол на пазара на труда, развитие на женското предприемачество и 

насърчаване на съчетаването на работата с личния живот при мъжете и жените;  

- Развитие на индивидуални пътища за интегриране и повторно навлизане в трудовия 

живот за хора, отдалечили се от пазара на труда;  
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- Подобряване интегрирането на маргинализирани общности като ромските и борба с 

дискриминацията по пол, раса, етнически произход, религия или вяра, увреждания, възраст 

или сексуална ориентация;  

- Насърчаване на социалната икономика и социалните предприятия. 

По приоритетната ос за намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване в СВОМР ще бъдат финансирани проекти, които са насочени към 

идентифициране и прилагане на социални иновации и тестване на нови модели за намиране 

на адекватни решения в социалната сфера. Ще се стимулира търсенето на иновативни 

подходи към проблемите на групите в неравностойно положение и маргинализираните 

общности. В рамките на социалните предприятия ще се насърчават стопански дейности в 

социалната сфера, които прилагат нови подходи за адресиране на установените нужди на 

подкрепяните от тях уязвими групи от населението. Ще бъдат подпомогнати действия на 

бенефициентите в създаването и успешната реализация на мрежи и партньорства за 

внедряване на социални иновации, като например, доказали се дейности и модели на 

социални предприятия, активиране на маргинализирани и социално изключени групи, модели 

за предоставяне на междусекторни и интегрирани услуги, за да могат те да бъдат апробирани 

на територията на МИГ.  

 

Изпълнение на целите на СВОМР; 

Основните приоритети в СВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” са „Активно приобщаване, 

включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата 

пригодност за заетост” и Инвестиционен приоритет 3: „Повишаване на достъпа до услуги, 

които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални 

услуги от общ интерес” от ОПРЧР 2014 – 2020 г. със следните специфични цели: 

Специфична цел 2 „Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да 

търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. чрез 

интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства” на инвестиционен приоритет 

2; 

Специфична цел 1 „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в 

невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване” на 

инвестиционен приоритет 3. 

 

 Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

 

 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.;  
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- 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. 

- 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  

 

1. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 
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За изпълнение на Стратегията “МИГ- Лясковец - Стражица” поддържа деловодна 

система и архив, от които може да бъдат проследени актовете на органите на сдружението, 

посочени в чл. 62 Раздел II “Задължения на страните по договора във връзка с 

изпълнението на стратегията за ВОМР” на Наредба № 22 на МЗХ. 

МИГ води следните електронни  и публично оповестени регистри: 

 Регистър на входираните проекти по общо 10 мерки; 

 Регистър на одобрените проекти; 

 Регистър на отхвърлените проекти; 

 Регистър на Заповедите на Председателя на УС; 

 Регистър на Решенията на УС 

 Регистър на Заповедите на Председателя на КС; 

 Регистър на Решенията на КС; 

 Регистър с Решенията на КВО; 

 Регистър на входяща кореспонденция; 

 Регистър на изходяща кореспонденция; 

 Счетоводни регистри и др. 

 Документи за стартиране на  внедряване на изискванията на GDPR Регламент (ЕС) 

2016/679 , консултиране на референтните дейности по прилагането му в СНЦ 

Лясковец-Стражица и предоставяне на експертен ресурс – Длъжностно Лице по 

Защита на Личните Данни. 

 Регистри з всеки прием-база данни; 

2. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително 

поддържане на електронната страница на МИГ; 

Местната инициативна група при изпълнение на стратегията за ВОМР осигурява 

публичност на дейността си и на източниците на финансиране 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 осигуряване на публичност за своята дейност „МИГ-Лясковец - Стражица” 

публикува на интернет страницата си информация съгласно чл. 86, ал. 2 от Наредба № 

22 на МЗХ. 

Чрез сайта на Сдружението „МИГ Лясковец - Стражица” информира местната 

общност за подписното споразумение № РД 50-196/29.11.2016г. и за изпълнение на 

СВОМР. 

 
МИГ”Лясковец – Стражица” за осигуряване на публичност за своята дейност е публикувала 

на интернет страницата си информация, съгласно разпоредбите на Глава 5, чл. 86 от Наредба 
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№ 22 от 14 декември 2015 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 г. издадена от МЗХ. 

 

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

 

Важен инструмент за информиране на местните власти, НПО, бизнеса и населението на 

територията на МИГ е разработеният информационен интернет портал.  

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. 

 

МИГ за осигуряване на публичност за своята дейност е публикувала на интернет страницата 

си информация, съгласно разпоредбите на Глава 5, чл. 86 от Наредба № 22 от 14 декември 

2015 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. издадена от 

МЗХ. 

За нуждите си МИГ е осъществявал текущи публикации на своята интернет-страница. МИГ 

актуализира и поддържа на интернет-страницата си следната изискуема информация: 

1. одобрената стратегия за ВОМР, първоначално одобрения бюджет и всички последващи 

изменения; 

2. всички решения и протоколи от заседания на колективния управителен орган и 

колективния върховен орган; 

3. актуален списък на членовете на колективен върховен орган и на членовете на колективния 

управителен орган, съдържащ данни за адресната регистрация на физическите лица или 

седалището и адреса на управление на юридическото лице, сектор, на който е представител, и 

групата от заинтересовани лица, които представлява; 

4. устав на МИГ и неговите изменения и допълнения; 

5. регистър на сключените договори с физически и юридически лица при възлагане на 

обществени поръчки, който съдържа информация за избрани изпълнители, дейности, срок и 

стойност на поръчките; 

6. профил на купувача съгласно чл. 42 от Закона за обществени поръчки; 

7. електронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР; 

8. списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6; 

9. критерии за оценка на проектите; 

10. решенията на комисията за избор на проектите и на колективния управителен орган за 

одобрение на проектите; 

11. всички правила за работа на МИГ; 

12. доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в 

Централния регистър при Министерството на правосъдието; 

http://www.mig-zaedno.eu/
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13. годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР, представяни пред 

УО на ПРСР 2014 - 2020. 

 

Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 

 

Чрез прилагане на мерките от СВОМР на МИГ е постигнат напредък по: 

-Стабилизиране и развитие на модерно земеделие за производство на качествени местни 

продукти с добавената стойност и иновациите в производството, преработката и маркетинга 

на земеделски продукти. 

- Подобряване нивото на оцеляване на микропредприятията, включително чрез насърчаване 

на предприемачеството, повишаване на производителността и фокусиране върху иновациите 

чрез въвеждането им в практиката; 

- Въвеждане на иновации в земеделието и преработвателната промишленост; 

- Въвеждане на иновации в местни производства; 

- Иновации в стопанствата и маркетинга на продуктите, преработката на храни и хранителни 

вериги за доставка - създаване на работни места, стимулиране на предприятията да подобрят 

ефективността си, да придобият по-добри пазарни позиции; навлизане на нови пазари, 

стабилизиране на вече съществуващите дейности, разширяване на дейността, осигуряване на 

здравословни и висококачествени продукти. 

 

Многофондовата стратегия за местно развитие на МИГ Лясковец – Стражица прилага 

иновативност в следните насоки: 

1. Възможност за създаване на нов за територията продукт или услуга чрез 

иновативност на мерките, целите и проектите на заинтересованите страни. 

-прилага се в момента чрез отваряне на приеми по всички мерки и предстои да се измери 

напредък с изпълнението на одобрените проекти. 

 

2. Включване на дейности и мерки, които предоставят възможност за нова за 

територията форма на използване на природните ресурси и културно-историческото 

наследство. 

-прилага се в момента чрез отваряне на приеми по всички мерки и предстои да се измери 

напредък с изпълнението на одобрените проекти. 

 

3. Нов метод и  начин за решаване на местните проблеми и слабости на територията. 

Иновациите имат най-различни форми, които чрез прилагането си в различните сфери на 

интервенция на стратегията съдействат за решаване на местните проблеми и слабости на 

територията. За поддържането на висока ангажираност на територията на МИГ по време на 

прилагане на Стратегията за всеки от секторите, както и повишаване на местния капацитет за 

работа по подхода ВОМР, през 2018 година местната група приложи следните иновации: 

- поддържане на изградените информационни спотове в 28 населени места на своята 

територия; 

- провеждане на „работилници за социални иновации” за всяка потенциална 

заинтересована страна; 

- провеждане на отворени форуми и мобилни кампании  преди отваряне на всеки прием; 

- конкурс за иновативни практики/проекти сред заинтересованите страни, които смятат 

да кандидатстват към Стратегията; 



17 

 

- мобилни кампании за микропредприятия и земеделски производители „МИГ открива 

работно място”; 

- провеждане на пътуващи лагери за социални иновации в населените места на 

територията на МИГ; 

 

4. Определяне на критерии за оценка на проектите, свързани с иновативност на 

проектите. 

В стратегията за ВОМР на МИГ Лясковец – Стражица и предвидените мерки за реализация 

на стратегията приоритетно се насърчава прилагането на иновации, като при оценка на 

проектите са включени критерии за оценка, които насърчават иновациите.  

Така например във всички мерки, финансирани от ЕЗФРСР фигурират критерии за оценка, 

свързани с прилагането на иновации в стопанствата, развитие на икономически дейности, 

разработване на туристически атракции, като проектите които предвеждат иновации, ще 

получат допълнителни точки при оценката. 

 

3. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо); 

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 съхрание. 

 

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: Петя Трънкова 

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 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 
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местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от 

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