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Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към доклада се 

представят включително и във формат .xls 

1. Съдържание на доклада с номерирани страници; 

2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо); 

 

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица 

на територията на МИГ; 

 

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху  уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива; 

 

 

5.Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

-Няма 

6. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 

7. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо 
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ПРСР 
Програма за развитие на селските райони 

МЗХ Министерство на земеделието и храните 

МИГ Местна инициативна група 

СМР Стратегия за местно развитие 

ОС Общо събрание 

УС Управителен съвет 

КИП Комисия за избор на проекти 

УО Управляващ орган 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие" 

РА Разплащателна агенция 

ОРА Областна разплащателна агенция 

ИД Изпълнителен директор 

ОПРЧР Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 

 

3. 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: 

•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 през 

2020г. 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. На МИГ е трудно да измери  

въздействие от изпълнението на СВОМР върху Група на земеделските производители, вкл. и кооперации на 

своята територия, тъй като през 2020 г. само 1 земеделски производител е сключил договор по своя проект 

„Модернизиране на земеделското стопанство на Клас-96 ЕООД” и е направил инвестицията. Проектите от 

реализираните 2 приема по Мярка МИГ4.1. са с одобрени процедури, но без сключени договори с бенефициенти. 

Доверието от МИГ е снето, тъй като има проекти на бенефициенити, с които те са кандидатствали през 2018г. В 

направената 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 е измерен 

ефекта на въздействие на база одобрени брой от МИГ проекти и заявена субсидия по мярката. 

 

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 през 

2020г.  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. На МИГ е трудно да измери  

въздействие от изпълнението на СВОМР върху  Групата на частния бизнес е представена предимно от местни 

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

През 2020 г. само 2 на брой бенефициенти са сключили договори. Проект „Закупуване на оборудване за 

новосъздадени автомивка и сервиз за смяна на гуми.“ и проект „Разкриване и оборудване на ветеринарна 

амбулатория на фирма "Фарм хелп" ЕООД“.  

По мярка МИГ4.2. има подписан 1 на брой договор с бенефициент по проект „Модернизация на производствена 

база на Горнооряховска скара ООД - Горнооряховска скара ООД“ и се изпълнява в момента. Поради липса на 

интерес по обявените приеми за Мярка МИГ4.2., средствата са пренасочени с Анекс към Мярка МИГ6.4.1. 

Доверието от МИГ е снето, тъй като проектите на бенефициентите, с които те са кандидатствали са от началото 

на 2019г. В направената 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 е измерен 

ефекта на въздействие на база одобрени брой от МИГ проекти и заявена субсидия по мерки МИГ4.2 и МИГ6.4.1. 

 

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 през 

2020г. 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, всички подадени проекти по публичните мерки вече се 

изпълняват, макар и със затруднения, тъй като има изоставане в сключването на договори за подадени заявления 

през последните 3 години.  

В направената 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 е измерен 

ефекта на въздействие на база одобрени брой от МИГ проекти и заявена субсидия по мярка МИГ7.2. 

В момента се изпълняват следните договори в публичната сфера: проект „Изграждане на футболно игрище в кв. 

63, гр. Стражица“, проект "Иновацията в образованието - гаранция за успех". Останалите проекти през 2021 

година ще стартират реално изпълнение на предвидените инвестиции, тъй като в дълъг период от време 

извършват възлагания на планираните дейности и има забавяне в съгласуването на процедури.  

 

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 през 2020г. 

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, всички подадени проекти по публичните мерки вече се 

изпълняват, макар и със затруднения, тъй като има изоставане в сключването на договори за подадени заявления 

през последните 3 години.  

В направената 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 е измерен 

ефекта на въздействие на база одобрени брой от МИГ проекти и заявена субсидия по мярка МИГ01 за културно 

наследство. 



В момента се изпълняват следните договори в публичната сфера: проект „Фолклорното богатство на родния 

край“, проект „Библиотеката - пространство между виртуално и реално“, проект „Закупуване на оборудване за 

ежегодно провеждане на Национален събор на овцевъдите в България“, проект „Миналото на Лясковец през 

детските очи“ и проект „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на 

културно-историческото наследство на град Лясковец”.  

Останалите проекти през 2021 година ще стартират реално изпълнение на предвидените инвестиции, тъй като в 

дълъг период от време извършват възлагания на планираните дейности и има забавяне в съгласуването на 

процедури. 

 

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 през 

2020г. 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.  

Реализират се следните проекти със средства на ОПРЧР: 

-за Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“: проект  

„Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец“, проект „Местни инициативи за 

заетост в община Стражица“, проект „Създаване на устойчива заетост за безработни и неактивни лица в Стигни 

1 ООД“ 

-за Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване“: проект "Подкрепа", проект „Социални 

иновации за достоен живот в Община Стражица“. 

-за Мярка МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални 

предприятия“: проект „Социално предприятие "Обществена пералня и услуги в дома", проект „Създаване на нови 

работни места в социалната икономика на Община Лясковец“. 

Доказан ефект в социалната сфера. 

 

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 през 

2020г. 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 

 

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 през 

2020г. 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.  

 

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. 

 

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. 

 



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 за 2020г.; 

- Индикативна годишна програма за отваряне на прием по мерките от Стратегията за 2019г.  

- ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОЦЕНИТЕЛНА КОМИСИЯ ПРИ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ 

ЧРЕЗ ВОМР; 

- Вътрешен ред за оценка на проектни предложения по мерки от СВОМР, финансирани от Програма за 

развитие на селските райони и ЕЗФРСР,  в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие 

на територията на МИГ; 

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

- Годишен финансов план на МИГ за 2020г.; 

- Процедура за ефективна счетоводна политика на МИГ за 2020г.; 

- Процедура и правила за документооборота и съхранението на информация на МИГ за 2020г.; 

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

- Изготвен и одобрен от Общото събрание на МИГ е Годишен доклад 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.; 

- ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ  НА МИГ“ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ ЗА 2020 ГОДИНА; 

 

 

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. 

 

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

 

 

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

институции  и организации,  партньори,  граждани, заинтересовани страни, уязвими групи. 

 

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

 

Час Модул 

10.00  -  10.15 Регистрация на участниците 

10.15 – 11.30 Изпълнение на мерките от Стратегията за местно развитие? 

11.30 – 12.00 Напредък по мерките от ОПРЧР 

12.00 – 13.00 Напредък по мерките за публични бенефициенти и НПО от ПРСР 

13.00 – 13.30 Кафе –пауза, студен бюфет 

13.30 – 14.30 Напредък по мерките за частни бенефициенти от ПРСР 

14.30 – 16.00 Споделяне на добри практики от територията на МИГ 

16.00 - 17.00 Приключване на срещата. Дискусия. 

 

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: 

 

 

Потенциални участници / адресати на събитието: 

 

Тема: „Активно прилагане на местното партньорство за успешно реализиране на СВОМР“. 

 

Час Модул 

10.00  -  10.15 Регистрация на участниците 

10.15 – 11.30 Как възникна местното партньорство на територията на МИГ? 

11.30 – 12.00 Методи за поддържане на местно партньорство. 

12.00 – 13.00 Участие на заинтересованите страни в местното партньорство. 

13.00 – 13.30 Кафе –пауза, студен бюфет 

13.30 – 14.30 Принос на местното партньорство за  успешно реализиране на СВОМР 

14.30 – 16.00 Споделяне на добри практики от територията на МИГ 

16.00 - 17.00 Приключване на срещата. Дискусия. 

 

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 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.  

 

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

материали и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ: 

 

МИГ „Лясковец-Стражица“ е извършила чрез Процедура „публично състезание” по реда на Глава двадесет и пета 

от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Популяризиране, информиране и публичност на 

територията на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – Стражица“ във връзка с прилагане на Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие за 2020 година”. 

Възлагането е извършено чрез ЦАИС ЕОП. 

За извършване на услугата е сключен договор с Фирма „Ди Ем Ай Дивелопмънт“. 

 

В офиса на МИГ са доставени следните изработени от изпълнителя артикули: 

 

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 

 

Произведените информационни и рекламни материали се  разпространяват по време на събития до всички 

представители на заинтересованите страни на територията на МИГ. 

 



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. 

 

МИГ „Лясковец-Стражица“ е извършила чрез Процедура „публично състезание” по реда на Глава двадесет и пета 

от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на екипа, 

членовете на колективния върховен орган, местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, 

включително роми, във връзка с прилагането на Стратегия за местно развитие и подхода ЛИДЕР”. 

Възлагането е извършено чрез ЦАИС ЕОП. 

За извършване на услугата е сключен договор с Център за професионално обучение "СТИК" ЕООД 

Изготвен е График за провеждане на обучения за екип на МИГ, УС и КВО, местни лидери и за уязвими групи и 

застрашени от бедност целеви групи, включително роми. 

Изготвеният График е изпратен с уведомителен режим за провеждане на събития до МЗХГ и ДФЗ-РА. 

Със Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на 

Република България, изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. (в сила от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 

г.) на МЗ се забрани провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, 

тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. 

С влизането в сила на новите противоепидемични мерки, местните Общини и хотели затвориха за ползване 

своите публично –достъпни зали. Ограничи се и провеждането на събитията. 

В тази връзка, МИГ не е извършил дейност „Организиране и провеждане на обучения на екипа, членовете на 

колективния върховен орган, местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително 

роми“, 

 

През 2020г. за нуждите на МИГ „Лясковец-Стражица“ са извършени следните проучвания: 

 

Сключен Договор за възлагане на услуга по изготвяне на „Извършване на анализи и проучвания на  територията 

на  МИГ „Лясковец-Стражица“  (териториални, икономически, социални и други анализи и проучвания) на 

основание чл. 112 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с изпълнител фирма   „Кей Ди консултинг“  ЕООД с 

ЕИК BG202104836 ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ. 4, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. 

Целта на процедурата е да бъде избран изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Извършване на анализи и 

проучвания на  територията на МИГ „Лясковец-Стражица“ (териториални, икономически, социални и други 

анализи и проучвания) на следните теми и подтеми: 

 

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. 

-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 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.; 

 

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху  уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива; 

 

През 2020 година е постигнато въздействие от СВОМР върху  уязвими и малцинствени групи чрез следните 

проекти в процес на реализация или с приключено изпълнение в социалната сфера: 

 

 Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“: 

-Проект „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец“: 

Инвестицията е в размер на 143 023.92 лева и се изпълнява от Община Лясковец. 

Целевите групи са сред уязвимите среди: Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., Безработни 

участници, вкл. продължително безработни, или неактивни участници, извън образование и обучение, над 

54 г., Участници на възраст от 30 до 54г. вкл., започнали работа, вкл. като самонаети, при напускане на 

операцията. 

Основните операции са: Предоставяне на мотивационно обучение на 15 лица от целевата група; 

Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности на 15 лица от целевата група; 

Осигуряване на стопански инвентар, работно облекло и материали за 12 нови работни места ; Наемане на 12 

лица от целевата група след провеждане на обучения. 

 

- Проект “Местни инициативи за заетост в община Стражица“. 

Инвестицията е в размер на 149 229.52 лева и се изпълнява от Община Стражица. 

Целевите групи са сред уязвимите среди: Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., Безработни 

участници, вкл. продължително безработни, или неактивни участници, извън образование и обучение, над 

54 г., Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., с ниско образование (под средното ISCED 3), Безработни 

участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., Безработни участници, вкл. продължително безработни, или 

неактивни участници, извън образование и обучение, над 54 г. 

Основните операции са: Подбор и обучения на безработни лица. Наемане и заетост на лица от целевата група. 

-Проект „Създаване на устойчива заетост за безработни и неактивни лица в Стигни 1 ООД“. 

Инвестицията е в размер на 60 484.49 лева и се изпълнява от фирма „Стигни 1 ООД“. 

Целевите групи са сред уязвимите среди: Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., Безработни 

участници, вкл. продължително безработни, или неактивни участници, извън образование и обучение, над 

54 г., Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., с ниско образование (под средното ISCED 3), Безработни 

участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., Безработни участници, вкл. продължително безработни, или 

неактивни участници, извън образование и обучение, над 54 г. 

Основните операции са: Посреднически услуги по активиране на пазара на труда. Професионално 

информиране и консултиране. Обучения за придобиване на ПК по част от професия: курс 1 - Оператор на 

компютър. Наемане на безработни и неактивни лица и осигуряване на заетост за период от 9 месеца. 

Осигуряване на оборудване за новите работни места. 

 

 Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване“: 

-Проект "Подкрепа". 

Инвестицията е в размер на 90 610.63 лева и се изпълнява от Сдружение "Приятели на Горски Сеновец". 

Целевите групи са сред уязвимите среди: Участници с увреждания над 18г., които са започнали да търсят работа 

или имат работа, включително като самостоятелно заети лица, Участници с увреждания над 18 г., получаващи 



услуги, Участници с увреждания и участници над 65г. в невъзможност за самообслужване, с подобрен достъп до 

услуги, Хора с увреждания над 18 г., Лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване. 

Основните операции са: Подбор на персонал и потребители. Наемане на специалисти. Назначаване на сътрудник, 

социални дейности и социални асистенти. Включване на участници като потребители на социалната услуга 

"Бюро за социални услуги" и "Мобилен екип". Предоставяне на услуга "Бюро за социални услуги”. Подобряване 

на достъпа до здравеопазване и социални услуги чрез предоставяне на интегрирани социално- здравни услуги в 

общността и в домашна среда за хората с увреждане и техните семейства; възрастни в риск и хора над 65 години 

в невъзможност за самообслужване, според техните индивидуални потребности от Мобилен екип. 

-Проект „Социални иновации за достоен живот в Община Стражица“. 

Инвестицията е в размер на 219 998.75 лева и се изпълнява от Община Стражица. 

Целевите групи са сред уязвимите среди: Хора с увреждания над 18 г., Лица с увреждания и лица над 65 г. в 

невъзможност за самообслужване, Участници с увреждания над 18г., които са започнали да търсят работа или 

имат работа, включително като самостоятелно заети лица, Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги. 

Основните операции са: Подбор на персонал за предоставяне на социални услуги, Обучение на лицата 

предоставящи социални услуги, Подбор на потребители и предоставяне на социални услуги, Предоставяне на 

подкрепящи мерки. 

 

 Мярка МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални 

предприятия“: 

-Проект „Социално предприятие "Обществена пералня и услуги в дома". 

Инвестицията е в размер на 199 707.20 лева и се изпълнява от Сдружение "Приятели на Горски Сеновец". 

Целевите групи са сред уязвимите среди: Неактивни и безработни участници, кооперативните предприятия и 

предприятията на социалната икономика. 

Основните операции са: Ремонт, оборудване и обзавеждане на Социалното предприятие „Обществена пералня и 

услуги в дома”, Създаване и функциониране на Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, 

Подбор и назначаване на персонал на Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, Подкрепа 

за осигуряване на заетост за период до 12 месеца, Социален маркетинг и популяризиране на социалната 

икономика и социалното предприемачество. 

-Проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец4. 

Инвестицията е в размер на 199 936.38 лева и се изпълнява от Община Лясковец. 

Целевите групи са сред уязвимите среди: Неактивни или безработни участници. 

Основните операции са: Оценка и подбор на кандидати от целевата група, които ще бъдат привлечени за работа 

в социалното предприятие. Подкрепа за осигуряване на заетост на 15 лица в общинското социално предприятие. 

Осигуряване на наставници за наетите лица в общинското социално предприятие. Популяризация на социалната 

икономика. Социална и професионална интеграция на наетите лица от целевата група. 

5. Изпълнение на целите на СВОМР; 

Изпълнение на целите във връзка с изпълнените мерки от ОПРЧР: 

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. 

Друг приоритет и цел на СВОМР е ПО 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” 

ИП 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“ 

СЦ 1 „Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти 

за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд“ 

Сключени договори по ОПРЧР, подпомагащи постигането на целите на стратегията за ВОМР и се 

изпълняват в момента допринасят за изпълнение на посочените цели и приоритети.  



 

Чрез изпълнение на проектите с финансиране от  ОП „Развитие на човешките ресурси“, Стратегията за местно 

развитие ще създаде условия и предпоставки за инвестиране в комплексни интегрирани мерки, насочени към 

подобряването на достъпа до социални и здравни услуги и повишаване равнището на заетост на хората с 

увреждания, както и до връщането на пазара на труда на членове на семействата, полагащи грижи за лицата с 

увреждания. В рамките на мярката ще бъде улесняван достъпа до иновативни социални услуги, като неразделна 

част от комплексните услуги за социално включване, осигуряване на по-високо качество на живот и пригодност 

за заетост, като например иновативни междусекторни услуги, включващи рехабилитация, трудотерапия, 

социална услуга в общността и други, според индивидуалните потребности на човека с увреждане. 

По проектите се  подобри работната среда в преработвателните предприятия на територията на общините 

Лясковец и Стражица, чрез  осигуряване на безопасни условия на труд, подобрен здравен статус и въведени нови 

системи, практики и инструменти за подобряване на организацията и условията на труд, което от своя страна ще 

подобри качеството на работните места и ще рефлектира положително върху производителността на труда в 

предприятията.  

Също така ще се  насърчи географската мобилност на работната сила като подкрепи работодателите чрез 

осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване 

нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота 

Постигнат е принос към  повишаване нивата на устойчива заетост и за по-равномерно и балансирано 

разпределение на специалистите по сектори. 

 

Изпълнение на целите във връзка с изпълнените мерки от ПРСР: 

 

Цел 1:  Развитие на конкурентноспособна икономика и селско стопанство, базирани на стимулиране на 

предприемачеството, разнообразяване на дейностите и въвеждане на иновации в производствата. 

-Приоритети: 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.  

-Укрепване на териториалната конкурентоспособност на местната икономика, осигуряване на възможностите за 

създаване на местен бизнес вкл. и чрез развитие на туризма, местна марка и местни продукти. 

-Подобряване нивото на оцеляване на микропредприятията, включително чрез насърчаване на 

предприемачеството, повишаване на производителността и фокусиране върху иновациите чрез въвеждането им 

в практиката. 

 

По Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е реализиран 1 проект, който спомага за стабилизиране 

и развитие на модерно земеделие за производство на качествени местни продукти с добавената стойност и 

иновациите в производството и осигуряване на работни места за жени. 

По Мярка МИГ4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” се изпълнява 1 проект, 

който допринася за производство на качествени местни продукти с добавената стойност и иновациите в 

производството, преработката и маркетинга на земеделски продукти.  

Мярка МИГ6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ се изпълняват два проекта, които ще 

допринесат за подобряване нивото на оцеляване на микропредприятията, включително чрез насърчаване на 

предприемачеството, повишаване на производителността и фокусиране върху иновациите чрез въвеждането им 

в практиката. 

 

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. 

-Приоритет: 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. 

По Мярка МИГ 7.2.“ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ се изпълняват 6 проекта, които допринасят за 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. 

 

Цел 3:  Укрепване на териториалната идентичност, маркетинг и собствен бранд на база  специфичния 

териториален потенциал и продукти от местен характер с добавена стойност. 

-Приоритет: Насърчаване на ресурсната ефективност  и използване потенциала на природното и  културното 

наследство за въвеждане на иновативни практики в секторите с потенциал за добавена стойност. 

По 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” се изпълняват 11 проекта, които ще допринесат през 2021 година за на ресурсната 

ефективност  и използване потенциала на природното и  културното наследство за въвеждане на иновативни 

практики в секторите с потенциал за добавена стойност. 

 

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението. 

-ПРИЛОЖЕНИ! 

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ; 

Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната 

годишна работна програма; 

През 2020 г., Управителния съвет на МИГ е приел / актуализирал 6 на брой ИГРП, които промени в 

планираните приеми са обсъдени и гласувани с Решение на Управителния съвет, оповестени са на интернет-

страницата на МИГ и са изпратени уведомления до УО. 

- Актуализирани / разработени Насоки за кандидатстване 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  УО на ОПРЧР мерки с настоящ 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“. 

 

 МИГ е подготвил и реализирал следните процедури за прием на проектни предложения: 

 

Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” посредством процедура на 

подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.435 за Мярка МИГ4.2 „Инвестиции 

в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”.  

 Краен срок: 17.00ч. на 21 август  2020 година. 

 Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 233 050 лева 

 Брой входирани проектни предложения в ИСУН: 0 

 Извършени етапи на оценка:0 



 

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

посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.472 от 

Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. 

 

 Краен срок: 17.00ч. на 4 февруари 2021 година. 

 Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 400 000 лева 

 Брой входирани проектни предложения в ИСУН: 3 

 Извършени етапи на оценка: 

-Административно съответствие и допустимост: в момента 

-Техническа и финансова оценка: в момента 

 

 Мярка МИГ03 "По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на общините Лясковец и 

Стражица" от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” посредством процедура на подбор на 

проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.119. 

 Краен срок: 07.12.2020г.,  17:00 часа 

 Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 79 261,46 лева. 

 Брой входирани проектни предложения в ИСУН: 2 

 Извършени етапи на оценка: 

-Административно съответствие и допустимост: преминаващи етап ОАСД проекти: 1 брой 

-Техническа и финансова оценка: в момента 

 

МИГ05 “Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“ 

от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” посредством процедура на подбор на проекти за 

безвъзмездна финансова помощ:BG05M9OP001-2.095 

 Краен срок:  27.03.2020 г., 17:30 ч. 

 Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 200 000 лева 

 Брой входирани проектни предложения в ИСУН: 2 броя 

 Извършени етапи на оценка: 

-Административно съответствие и допустимост: преминаващи етап ОАСД проекти: 2 броя 

-Техническа и финансова оценка: преминаващ етап ТФО проекти: 2 броя 

 

Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ посредством 

процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:BG05M9OP001-1.094 

 Краен срок:  10.02.2020 г., 17.30 ч. 

 Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 190 285.99 лева. 

 Брой входирани проектни предложения в ИСУН: 5 броя 

 Извършени етапи на оценка: 

-Административно съответствие и допустимост: преминаващи етап ОАСД проекти: 3 броя 

-Техническа и финансова оценка: преминаващ етап ТФО проекти: 3  броя 

 

 Реализирани Комисии за оценка на проектни предложения: 

 

Оценителна сесия за Процедура №BG05M9OP001-1.119-S1, Процедура: МИГ Лясковец – Стражица Мярка МИГ 

03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на общините Лясковец и Стражица“ 

-приключила в нормативно установения срок: в процес на оценка 

-одобрени проектни предложения: в процес на оценка 

 

Оценителна сесия за Процедура № BG05M9OP001-2.095-S1, Процедура: МИГ Лясковец-Стражица Мярка 

МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“ 

-приключила в нормативно установения срок: 15.05.2020г. 

-одобрени проектни предложения: проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община 

Лясковец“ на Община Лясковец и стойност на БФП в размер на 199 936,38 лева. 

 

Оценителна сесия за Процедура № BG05M9OP001-1.094-S1, Процедура: Мярка МИГ02 „Местни инициативи за 

заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ 

-приключила в нормативно установения срок: 30.06.2020 г. 

-одобрени проектни предложения: проект „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община 

Лясковец“ на Община Лясковец и стойност на БФП в размер на 143 023,92 лева. 



 

 

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

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 за всеки прием-база данни; 

3. 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 № 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.  

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


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; 

13. годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР, представяни пред УО на ПРСР 2014 - 

2020. 

 

4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите 

на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от 

представители на МИГ; 

Във връзка с ангажимента на МИГ да осъществява мониторинг на проекти, реализиращи се със средства по 

мерките от СВОМР и съгласно Процедура за мониторинг на МИГ са издадени следните заповеди: 

 

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

-Няма 

6. 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; 

- 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. 

 

7. 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: Силвия Иванова; 

 

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

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

 

 


