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ПРСР

МЗХ

Програма за развитие на селските райони
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.
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•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 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 проекти по мерки 6.4.1 и 4.2
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 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 15 проекта по мерки 7.2 , 01
и 04 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 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
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страни към развитието на територията се състои и в това, че от групата на земеделските
производители, вкл. и кооперации са инициирани и разработени 15 проекта по мерки 72 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 и 04.
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 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. Инициирани са проекти от НПОорганизации 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 2018г. 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.
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
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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;
- Вътрешни правила за контрол и предотвратяването изпиране на пари;
- Правилник за вътрешния трудов ред;
- Процедурни правила за подбор и назначаване на персонала;
- Система за предварителен контрол при поемане на финансови задължения;
- Процедура за ефективна счетоводна политика на МИГ;
- Процедура за инвентаризация на МИГ;
- Процедура и правила за документооборота и съхранението на информация на МИГ;
- Вътрешни правила за работа на изпълнителния екип и взаимодействието му с УС, КС и
ОС МИГ;
- Правилник за дейността на УС на МИГ;
- Правилник за дейността на КС на МИГ;
- Процедура за наблюдение и оценка на напредъка на стратегията;
- 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.
С цел осигуряване на условия за въздействие на СВОМР върху групите/секторите от
заинтересовани лица на територията на МИГ, „МИГ ”Лясковец – Стражица” е сключила
Договор за услуга с фирма "Д-медия" ООД от 17.9.2018г. за следните дейности:
Провеждане на пътуващи лагери за социални иновации в населените места на
територията на МИГ, проведени на следните дати:





22 октомври с.Козаревец, с.Добри Дял, с. Джулюница;
23 октомври – с.Драгижево, с.Мерданя, гр.Лясковец;
24 октомври – с.Сушица, с.Камен, гр.Стражица;
25 октомври – с.Благоево, с.Владислав, с. Балканци

Програма:
Час
Модул
12.00 - 12.15 Регистрация на участниците
12:15 – 12:30 Представяне на участниците
12.15 – 13.00 Иновации в Стратегия за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица“. Видове
иновации по мерки.
13.00 – 14.00 Социалните иновации като шанс за мултиплициране на ефекти в местното
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развитие и мотивиране на общността.
14.00 – 14.30 Идеи на участниците за социални иновации и проекти по текущи и
предстоящи приеми на МИГ
Местна инициативна група е включила в своята СВОМР мерки от ОПРЧР и акцент върху
социалните иновации. За да бъдат стимулирани такива иновации, МИГ трябваше да
разпространи идеята и да се срещне/популяризира сред потенциалните заинтересовани
страни какви социални иновации се търсят, кой ще ги разработи и реализира като проекти и
пр. В рамките на няколко дни МИГ ще пътува до няколко населени места за срещи с
потенциалните заинтересовани страни.











Провеждане на отворени форуми преди отваряне на прием:
26 октомври гр.Лясковец;
29 октомври – гр.Стражица;
30 октомври гр.Лясковец – представители на селско стопанство;
31 октомври гр.Стражица – представители на селско стопанство;
16 ноември – гр.Стражица – НПО, читалища;
19 ноември – гр.Стражица - НПО, читалища
20 ноември – с.Камен – микропредприятия;
21 ноември – с.Джулюница – микропредприятия;
26 ноември – гр.Лясковец- местен бизнес;
27 ноември – гр.Стражица – местен бизнес

Програма:
Час
10.00 - 10.15
10:15 – 10:30
10.30 – 11.30
11.30 – 13.30
13.30 – 14.30
14:30 – 16:00
16:00

Модул
Регистрация на участниците
Представяне на участниците
Представяне на очакванията на участниците и мотивацията им.
Мерки с текущ и предстоящ прием /първа и втора част/
Кафе пауза
Общ преглед на основните изисквания към кандидатите и проектите.
Закриване

Форумите, които са събития от „отворен“ тип са предназначени за всички целеви групи от
територията на МИГ и за всички потенциални бенефициенти. По време на форумите МИГ
ще представи приемите и ще осигури възможност за консултиране на потенциални
кандидати.
Провеждане
производители




на

мобилни

кампании

за

микропредприятия

и

земеделски

13 ноември – гр.Лясковец;
14 ноември – гр.Стражица;
22 ноември с.Козаревец;
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23 ноември – с.Сушица

Програма:
Час
10.00 - 10.15
10:15 – 10:30
10.30 – 11.30
11.30 – 13.30
13.30 – 14.30
14:30 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00

Модул
Регистрация на участниците
Представяне на участниците
Представяне на очакванията на участниците и мотивацията им.
Мерки и работни места с устойчивост
Кафе пауза
Общ преглед на основните изисквания за откриване на работни
места.
Индикатори и очаквани резултати към кандидатите и проектите.
Закриване

Мобилни кампании за микропредприятия и земеделски производители „МИГ открива
работно място“ на тема „Срещи с местния бизнес за стимулиране на работни места по
Стратегия за ВОМР“.
МИГ е поел ангажимент по всяка мярка от Стратегията за ВОМР да бъдат разкрити
достатъчно работни места, обвързани с предвидените за това индикатори при прилагане на
всяка мярка.
Разкриването на работно място в сектора на микропредприятията и земеделските стопанства
е трудно постижимо най-вече заради резервираността на кандидатите, както и поради липса
на мислене и действие в тази посока. Все още в България най-често инвестициите в частния
сектор не водят винаги до добавяне на работни места, особено за уязвимите групи.
Стратегията на ВОМР на МИГ освен, че е иновативна, има ангажимент да осигурява работни
места и то вкл. за хора с увреждания или уязвими групи.
В тази връзка МИГ е предвидил специализирани мобилни кампании с насоченост към
микропредприятия и земеделски производители на тема „МИГ открива работно място“.
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.
За реализирането на дейността „Организиране и провеждане на обучения на екипа, членовете
на колективния върховен орган, както и обучения за местните лидери на територията на
„МИГ - Лясковец - Стражица” МИГ „Лясковец – Стражица” е сключила Договор за услуга с
фирма „СТИК“ ЕООД от 7.9.2018г.
Проведени са следните обучения:
Обучение № 1 Двудневно обучение (за най-малко 10 участника)
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на тема: „Прилагане на мерките от СВОМР, постигане на резултати и индикатори в СВОМР,
стимулиране на бенефициенти за включване на иновации в проектите към СВОМР“ (За
мерките, финансирани от ЕЗФРСР и ПРСР 2014-2020г.) – 1 брой.
Дата на провеждане: 10-11.11.2018г.,
Обучението се организира и проведе от Център за професионално обучение "СТИК" -гр.
Варна.
Обучението във връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР се проведе на 10 и 11 ноември
2018г. в гр. Стражица, зала на Община Стражица.
 Програмата за първи ден включваше следните обучителни модули:
Час
Обучителен модул
10.00ч.-10.15ч.: Регистрация и получаване на обучителни материали за първи ден
10.15ч.-10.30ч. Представяне на участниците и програмата на обучението, въведение в
темата.
10.30ч.-11.15ч. Прилагане на мерки от Стратегията за ВОМР насочени към частни
бенефициенти (мерки: 41; 4.2; )
11.15ч.-12.00ч. Прилагане на мерки от Стратегията за ВОМР насочени към частни
бенефициенти (мярка 6.4.1; )
12.00ч.-12.45ч. Прилагане на мерки от Стратегията за ВОМР насочени към публични
бенефициенти (мярка: 7.4)
12.45ч.-13.15ч. Обяд
13.15ч.-14.00ч. Прилагане на мерки от Стратегията за ВОМР насочени към публични
бенефициенти (мярка: 7.5 )
14.00ч.-14.45ч. Постигане на резултати и индикатори по проекти на частни и публични
бенефициенти по мерки от Стратегията за ВОМР
14.45.-15.15ч. Кафе - пауза
15.15.ч.16.00ч. Дискусионен панел „Въпроси и отговори“.
16.00ч.16.30ч. Приключване на обучението обобщение на темите от деня
 Програмата за втория ден включваше следните обучителни модули:
Час
10.00ч.-10.15ч.:
10.15ч.-10.30ч.
10.30ч.-11.15ч.
11.15ч.-12.00ч.
12.00ч.-12.45ч.
12.45ч.-13.15ч.
13.15ч.-14.00ч.
14.00ч.-14.45ч.
14.45.-15.15ч.

Обучителен модул
Регистрация и получаване на обучителни материали за втори ден
Обсъждане на получените знания от Първи ден.
Система за мониторинг на проекти към Стратегията на МИГ
Лясковец - Стражица
Прилагане на мярка МИГ01 от Стратегията за ВОМР, насочена към
опазване на културното и природно наследство
Постигане на индикаторите и очаквани резултати от проекти към
Стратегията за ВОМР по мярка МИГ01
Обяд
Добри практики и примери за иновативни проекти и дейности на
територия на МИГ
Добри практики на МИГот България с доброволци, естествени
лидери в общността и неформални групи
Кафе - пауза
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15.15.ч.-16.00ч. Дискусионен панел „Въпроси и отговори“.
16.00ч.16.30ч. Приключване на обучението, попълване на анкетни карти. Научени
уроци.
Обучение № 2 Двудневно обучение (за най-малко 10 участника)
на тема: „Прилагане на мерките от СВОМР, постигане на резултати и индикатори в СВОМР,
стимулиране на бенефициенти за включване на иновации в проектите към СВОМР“ (За
мерките, финансирани от ЕЗФРСР и ПРСР 2014-2020г.) – 1 брой.
Дата на провеждане: 24-25.11.2018г
Обучението се организира и проведе от Център за професионално обучение "СТИК" -гр.
Варна.
Обучението във връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР се проведе на 24 и 25 ноември
2018г. в гр. Лясковец, хотелски комплекс „Лесопарка“.
 Програмата за първи ден включваше следните обучителни модули:
Час
Обучителен модул
10.00ч.-10.15ч.: Регистрация и получаване на обучителни материали за първи ден
10.15ч.-10.30ч. Представяне на участниците и програмата на обучението, въведение в
темата.
10.30ч.-11.15ч. Прилагане на мерки от Стратегията за ВОМР насочени към частни
бенефициенти (мерки: 41; 4.2; )
11.15ч.-12.00ч. Прилагане на мерки от Стратегията за ВОМР насочени към частни
бенефициенти (мярка 6.4.1; )
12.00ч.-12.45ч. Прилагане на мерки от Стратегията за ВОМР насочени към публични
бенефициенти (мярка: 7.4)
12.45ч.-13.15ч. Обяд
13.15ч.-14.00ч. Прилагане на мерки от Стратегията за ВОМР насочени към публични
бенефициенти (мярка: 7.5 )
14.00ч.-14.45ч. Постигане на резултати и индикатори по проекти на частни и публични
бенефициенти по мерки от Стратегията за ВОМР
14.45.-15.15ч. Кафе - пауза
15.15.ч.16.00ч. Дискусионен панел „Въпроси и отговори“.
16.00ч.16.30ч. Приключване на обучението обобщение на темите от деня
 Програмата за втория ден включваше следните обучителни модули:
Час
10.00ч.-10.15ч.:
10.15ч.-10.30ч.
10.30ч.-11.15ч.

Обучителен модул
Регистрация и получаване на обучителни материали за втори ден
Обсъждане на получените знания от Първи ден.
Система за мониторинг на проекти към Стратегията на МИГ
Лясковец - Стражица
11.15ч.-12.00ч. Прилагане на мярка МИГ01 от Стратегията за ВОМР, насочена към
опазване на културното и природно наследство
12.00ч.-12.45ч. Постигане на индикаторите и очаквани резултати от проекти към
Стратегията за ВОМР по мярка МИГ01
12.45ч.-13.15ч. Обяд
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13.15ч.-14.00ч. Добри практики и примери за иновативни проекти и дейности на
територия на МИГ
14.00ч.-14.45ч. Добри практики на МИГот България с доброволци, естествени
лидери в общността и неформални групи
14.45.-15.15ч. Кафе - пауза
15.15.ч.-16.00ч. Дискусионен панел „Въпроси и отговори“.
16.00ч.16.30ч. Приключване на обучението, попълване на анкетни карти. Научени
уроци.
Обучение № 3 Двудневно обучение (за най-малко 10 участника)
на тема: „Прилагане на мерките от СВОМР, постигане на резултати и индикатори в СВОМР,
стимулиране на бенефициенти за включване на иновации в проектите към СВОМР“ (За
мерките, финансирани от ЕЗФРСР и ПРСР 2014-2020г.) – 1 брой.
Дата на провеждане: 28-29.11.2018г.
Обучението се организира и проведе от Център за професионално обучение "СТИК" -гр.
Варна.
Обучението във връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР се проведе на 28 и 29 ноември
2018г. в гр. Лясковец, хотелски комплекс „Лесопарка“.
 Програмата за първи ден включваше следните обучителни модули:
Час
Обучителен модул
10.00ч.-10.15ч.: Регистрация и получаване на обучителни материали за първи ден
10.15ч.-10.30ч. Представяне на участниците и програмата на обучението, въведение в
темата.
10.30ч.-11.15ч. Прилагане на мерки от Стратегията за ВОМР насочени към частни
бенефициенти (мерки: 41; 4.2; )
11.15ч.-12.00ч. Прилагане на мерки от Стратегията за ВОМР насочени към частни
бенефициенти (мярка 6.4.1; )
12.00ч.-12.45ч. Прилагане на мерки от Стратегията за ВОМР насочени към публични
бенефициенти (мярка: 7.4)
12.45ч.-13.15ч. Обяд
13.15ч.-14.00ч. Прилагане на мерки от Стратегията за ВОМР насочени към публични
бенефициенти (мярка: 7.5 )
14.00ч.-14.45ч. Постигане на резултати и индикатори по проекти на частни и публични
бенефициенти по мерки от Стратегията за ВОМР
14.45.-15.15ч. Кафе - пауза
15.15.ч.16.00ч. Дискусионен панел „Въпроси и отговори“.
16.00ч.16.30ч. Приключване на обучението обобщение на темите от деня
 Програмата за втория ден включваше следните обучителни модули:
Час
10.00ч.-10.15ч.:
10.15ч.-10.30ч.
10.30ч.-11.15ч.

Обучителен модул
Регистрация и получаване на обучителни материали за втори ден
Обсъждане на получените знания от Първи ден.
Система за мониторинг на проекти към Стратегията на МИГ
Лясковец - Стражица
11.15ч.-12.00ч. Прилагане на мярка МИГ01 от Стратегията за ВОМР, насочена към
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12.00ч.-12.45ч.
12.45ч.-13.15ч.
13.15ч.-14.00ч.
14.00ч.-14.45ч.
14.45.-15.15ч.
15.15.ч.-16.00ч.
16.00ч.16.30ч.

опазване на културното и природно наследство
Постигане на индикаторите и очаквани резултати от проекти към
Стратегията за ВОМР по мярка МИГ01
Обяд
Добри практики и примери за иновативни проекти и дейности на
територия на МИГ
Добри практики на МИГот България с доброволци, естествени
лидери в общността и неформални групи
Кафе - пауза
Дискусионен панел „Въпроси и отговори“.
Приключване на обучението, попълване на анкетни карти. Научени
уроци.

Обучение № 4 Двудневно обучение (за най-малко 10 участника)
на тема: „Актуална нормативна база за прилагане на СВМР- преглед, разяснения и казуси,
свързани с прилагането на СВОМР. Тълкувания. Проблеми и предизвикателства“ – 1 брой.
Дата на провеждане: 30.11 – 01.12.2018г
Обучението се организира и проведе от Център за професионално обучение "СТИК" -гр.
Варна.
Обучението във връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР се проведе на 30 ноември и 01
декември 2018г. в гр. Лясковец, хотелски комплекс „Лесопарка“.
 Програмата за първи ден включваше следните обучителни модули:
Час
Обучителен модул
10.00ч.-10.15ч.: Регистрация и получаване на обучителни материали за първи ден
10.15ч.-10.30ч. Представяне на участниците и програмата на обучението, въведение в
темата.
10.30ч.-11.15ч. Актуална нормативна база за прилагане на СВОМР, приложими
регламенти, основни нормативни документи от националното
11.15ч.-12.00ч. законодателство, общ преглед.
12.00ч.-12.45ч. Актуална нормативна база за прилагане на СВОМР - Закон за
управление на средствата от Европейските социални и инвестиционни
фондове (ЗУСЕСИФ) част I
12.45ч.-13.15ч. Обяд
13.15ч.-14.00ч. Актуална нормативна база за прилагане на СВОМР - Закон за
управление на средствата от Европейските социални и инвестиционни
фондове (ЗУСЕСИФ) част II
14.00ч.-14.45ч. Закон за управление на средствата от Европейските социални и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) част III и ПМС 57/28.03.2017г.
14.45.-15.15ч. Кафе - пауза
15.15.ч.16.00ч. Дискусионен панел „Въпроси и отговори“.
16.00ч.16.30ч. Приключване на обучението обобщение на темите от деня
Програмата за втория ден включваше следните обучителни модули:
Час
Обучителен модул
10.00ч.-10.15ч.: Регистрация и получаване на обучителни материали за втори ден
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10.15ч.-10.30ч. Обсъждане на получените знания от първи ден.
10.30ч.-11.15ч. Приложим режим на държавни помощи в контекста на мерки от
Стратегията, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г.(м. 4.1; 4.2; 6.4.1)
11.15ч.-12.00ч. Приложим режим на държавни помощи в контекста на мерки от
Стратегията, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г.(м. 7.2; 7.5; 01)
12.00ч.-12.45ч. Казуси от практиката, преглед на разяснения и отговори на въпроси от
УО на ПРСР/ ДФЗ, УО на ОП РЧР, свързани с прилагането на
СВОМР
12.45ч.-13.15ч. Обяд
13.15ч.-14.00ч. Казуси от практиката, преглед на разяснения и отговори на въпроси от
УО на ПРСР / ДФЗ , УО на ОП РЧР, свързани с прилагането на
СВОМР
14.00ч.-14.45ч. Казуси от практика на МИГ в оценителния процес, преглед на
изискванията за провеждане на оценителна сесия за проекти по мерки
от ПРСР.
14.45.-15.15ч. Кафе - пауза
15.15.ч.-16.00ч. Дискусионен панел „Казуси, въпроси и отговори“
16.00ч.16.30ч. Приключване на обучението, попълване на анкетни карти. Научени
уроци.
За реализирането на дейност, която има въздействие върху заинтересованите страни,
МИГ”Лясковец – Стражица” е сключила Договор за услуга с фирма „Ниди – 2008“ ЕООД от
16.10.2018г., а именно „Анализ на пилотни български и европейски практики относно
използването на иновации в прилагането на СВОМР, резултати, инструменти. Добавена
стойност на територията. Местни продукти/бранд и местна общност.“
Целта на услугата е да бъде извършен 1 на брой качествен и достоверен анализ/проучване на
територията на МИГ-Лясковец-Стражица за нуждите на МИГ.
Чрез изпълнение на услугата се разработи анализ за пилотни български и европейски
практики относно използването на иновации в прилагането на СВОМР, резултати,
инструменти. Добавена стойност на територията. Местни продукти/бранд и местна общност.
Анализът е възложен за изпълнение като външна услуга.
Качествени индикатори :
 проучена, събрана и обработена за нуждите на МИГ
основна информация
(включително от публични и други достъпни източници) за пилотни български и
европейски практики относно използването на иновации в прилагането на СВОМР,
резултати, инструменти;
 събрана и обработена за нуждите на МИГ основна информация (включително от
публични и други достъпни източници) относно видовете добавена стойност на
територията и видовете местни продукти/бранд и местна общност, които могат да се
изпълнят чрез прилагане на подхода ВОМР и Стратегията на МИГ;
 анализирани документални източници по темата;
 изготвен Аналитичен доклад за резултатите от проведеното проучване;
 създадена
база-данни с пилотни български и европейски практики относно
използването на иновации в прилагането на СВОМР, резултати, инструменти;
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 създадена база-данни с видовете добавена стойност на територията и видовете
потенциални местни продукти/бранд и местна общност;
 формулирани изводи и обосновани мнения ;
 документирано изследване на електронен и магнитен носител;
Количествени индикатори:
 изготвен аналитичен доклад: 1 брой;
 изготвена обобщена база-данни по темата -2 броя;
 изготвен приемно-предавателен протокол за извършената услуга: 1 броя;
 документирано аналитично проучване – 1 брой
За отчетния период е реализирана 1 на брой „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.
Услугата с предмет „Оценка за изпълнение на етап от СВОМР“ е свързана със задължението
на МИГ да извършва ежегоден 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 2018 година МИГ е постигнал напредък в прилагането на Стратегията за ВОМР, 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 2017-2018 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 2017-2018 година.
 Събиране, обработване, систематизиране и анализиране на информация за подкрепените
операции във връзка със стратегията на МИГ за периода 2017-2018 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 2017-2018 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
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 изготвен приемно-предавателен протокол за извършената услуга: 1 броя

4. 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.
Групата на малцинствата на територията на МИГ е представена от формална
организация от роми, живеещи в населени места с многобройно ромско присъствиеселата 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.
През 2018 година по отворена Процедура на МИГ №BG05M9OP001-2.14 Мярка МИГ04
„Социални иновации за активно социално включване” са депозирани два проекта.
-проект „Социални иновации за достоен живот в Община Стражица“ на Община
Стражица;
-проект „Нов шанс за социално включване в Община Лясковец“ на Община Лясковец.
И по двата проекта има сключени договори, изпълняващи се в момента.
Проектът включва пакет от интегрирани иновативни социални дейности за хора с
увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване. Пакетът от иновативни
социални дейности надгражда предлаганите социални услуги на Домашен социален
патронаж. Иновативните социални дейности ще се предоставят чрез „Мобилен център за
интегрирани социални услуги” и „Лаборатория за социални иновации”, в които ще бъдат
назначени следните специалисти: 1 (един) социален работник, 1 (една) медицинска сестра, 1
(един) психолог, 1 (един) координатор, грижи за възрастни хора в общността, 2 (двама)
рехабилитатори, 1 (един) сътрудник, социални дейности и 1 (един) шофьор на 8 часова
заетост и 4 лица с увреждания на 4 часова заетост на длъжност „технически организатор”. В
рамките на проекта ще се закупи специализирано обзавеждане и оборудване, необходимо за
реализацията на заложените иновативни социални дейности за Община Лясковец.
Предстои разработване на Система за известяване, чрез която потребители на социалните
дейности ще известяват в реално време при необходимост от посещение или при риск и
нужда от помощ. Системата ще бъде предоставяна, чрез специален софтуер с максимално
опростена визия за потребителите.
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Период на изпълнение: 22.08.2018 - 22.08.2019 г.
Обща стойност на проекта: 180 070.00 лв.
На 09.08.2018г. община Стражица подписа договор за финансиране на проект "Социални
иновации за достоен живот в Община Стражица”. По проекта се предоставят почасови
услуги на хора с увреждания и хора над 65 г. жители на общината, които не могат сами да
се справят в ежедневието си. За целта са наети 20 домашни санитари, които предоставят
почасови социални услуги в дома на потребителите като помощ при поддържане на личната
хигиена, помощ при обличане, помощ при хранене, поддържане на хигиена в жилищното
помещение обитавано от потребителя, приготвяне на храна с продукти на потребителя и
други.
На потребителите на услугата се предоставят и консултации от лекар, медицинска сестра,
психолог и социален работник. Продължителността на проекта ще бъде 12 месеца.
Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 219998,75 лв.
Съобразяването с европейските стандарти при изграждането на инфраструктурата е
задължително условие за преодоляване на изолацията, несигурността, чувството за
непълноценност и безпомощност на лицата с увреждания. Това ще гарантира достъпа до
качествено образование, осигуряването на равни възможности за спорт, отдих, туризъм и
участие в културния живот. Тези ограничения на околната среда поставят в неравностойно
положение и други групи хора като майки с детски колички и възрастни хора;.
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.
Във връзка с процедурите за финансиране на проекти по ОПРЧР, МИГ е провел
следните дейности:
1.Въвеждащо обучение на членовете на Комисия за подбор на проектни предложения по
процедура BG05M9OP001-1.030 за Мярка МИГ03 "По-добро здраве и работоспособност на
заетите в икономиката на общините Лясковец и Стражица".
Дата: 23.04.2018г., понеделник
Място: гр.Лясковец, Заседателна зала на Община Лясковец, пл.“Възраждане“№1, ет.1
Начален час: 14.00ч.
Програма:
1.
Регистрация на участниците
2.
Запознаване на членовете на КППП със списъка с участниците и представените
проектни предложения.
3.
Подписване на Декларация за липса на конфликт на интереси, поверителност и
безпристрастност.
4.
Запознаване с особеностите на процедура за предоставяне на БФП Процедура №
BG05M9OP001-2.014 за подбор на проекти по Водено от общностите местно развитие към
Стратегия за ВОМР на МИГ “Лясковец-Стражица“ по Мярка МИГ04 „Социални иновации за
активно социално включване” (цели, индикатори, бюджет, критерии за допустимост на
кандидатите, дейностите, разходите и др.).
5.
Запознаване на членовете с техните права и задължения в оценителния процес.
6.
Запознаване с етапите на оценка и критериите за оценка.
7.
Запознаване с процедурата за извършване на оценка чрез системата ИСУН 2020.
8.
Подписване на Протокол за провеждане на обучението и на Договори към Рамкови
споразумения между външните експерти и МИГ.
2. Въвеждащо обучение на членовете на Комисия за подбор на проектни предложения по
процедура Процедура № BG05M9OP001-2.014 за подбор на проекти по Водено от
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общностите местно развитие към Стратегия за ВОМР на МИГ “Лясковец-Стражица“ по
Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”
Дата: 23.04.2018г., понеделник
Място: гр.Лясковец, Заседателна зала на Община Лясковец, пл.“Възраждане“№1, ет.1
Начален час: 10.30ч.
Програма:
1.
Регистрация на участниците
2.
Запознаване на членовете на КППП със списъка с участниците и представените
проектни предложения.
3.
Подписване на Декларация за липса на конфликт на интереси, поверителност и
безпристрастност.
4.
Запознаване с особеностите на процедура за предоставяне на БФП Процедура №
BG05M9OP001-2.014 за подбор на проекти по Водено от общностите местно развитие към
Стратегия за ВОМР на МИГ “Лясковец-Стражица“ по Мярка МИГ04 „Социални иновации за
активно социално включване” (цели, индикатори, бюджет, критерии за допустимост на
кандидатите, дейностите, разходите и др.).
5.
Запознаване на членовете с техните права и задължения в оценителния процес.
6.
Запознаване с етапите на оценка и критериите за оценка.
7.
Запознаване с процедурата за извършване на оценка чрез системата ИСУН 2020.
8.
Подписване на Протокол за провеждане на обучението и на Договори към Рамкови
споразумения между външните експерти и МИГ.
Във връзка с процедурите за финансиране на проекти по ОПРЧР, МИГ е провел
следните събития:
1. Информационно събитие - среща с потенциални бенефициенти и заинтересовани страни
относно обявен прием по мярка Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално
включване” от ОПРЧР.
 Дата: 27.02.2018г., вторник
 Място: Зала на Община Лясковец, гр.Лясковец
 Начален час: 10.00ч.
 Програма:
10:00 – 10:30 ч. Регистрация на участниците
10:30 – 12:00 ч. Представяне на „Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално
включване”от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” – условия за
кандидатстване и приложенията към тях
12:00 – 13:00 ч. Дискусия, въпроси и отговори
2. Информационно събитие - среща с потенциални бенефициенти и заинтересовани страни
относно обявен прием по мярка Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално
включване” от ОПРЧР.
 Дата: 28.02.2018г., сряда
 Място: Зала на Община Стражица, гр.Стражица
 Начален час: 10.00ч.
 Програма:
10:00 – 10:30 ч. Регистрация на участниците
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10:30 – 12:00 ч. Представяне на „Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално
включване”от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” – условия за
кандидатстване и приложенията към тях
12:00 – 13:00 ч. Дискусия, въпроси и отговори
3.Информационно събитие - среща с потенциални бенефициенти и заинтересовани страни
относно обявен прием по Мярка МИГ03 - "По-добро здраве и работоспособност на заетите в
икономиката на общините Лясковец и Стражица от ОПРЧР.
 Дата: 14.03.2018г.
 Място: Зала на Община Лясковец, гр.Лясковец
 Начален час: 10.00ч.
 Програма:
10:00 – 10:30 ч. Регистрация на участниците
10:30 – 12:00 ч. Представяне на Мярка МИГ03 - "По-добро здраве и работоспособност на
заетите в икономиката на общините Лясковец и Стражица от ОПРЧР.– условия за
кандидатстване и приложенията към тях
12:00 – 13:00 ч. Дискусия, въпроси и отговори
4. Информационно събитие - среща с потенциални бенефициенти и заинтересовани страни
относно обявен прием по Мярка МИГ03 - "По-добро здраве и работоспособност на заетите в
икономиката на общините Лясковец и Стражица от ОПРЧР.
 Дата: 14.03.2018г.
 Място: Зала на Община Стражица, гр.Стражица
 Начален час: 10.00ч.
 Програма:
10:00 – 10:30 ч. Регистрация на участниците
10:30 – 12:00 ч. Представяне на Мярка МИГ03 - "По-добро здраве и работоспособност на
заетите в икономиката на общините Лясковец и Стражица от ОПРЧР.– условия за
кандидатстване и приложенията към тях
12:00 – 13:00 ч. Дискусия, въпроси и отговори
5. Ден на отворените врати. Заинтересовани страни и представители на местната общност
могат да посетят офиса на МИГ, проведен на 19 март 2018 година.
6.За подпомагане на потенциалните получатели на финансова помощ са издадени следните
информационни материали: Информационна брошура за малцинства и уязвими групи;
5. 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:
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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.
Сключени договори по ОПРЧР, подпомагащи постигането на целите на стратегията за
ВОМР и изпълняващи се в момента:
1.Договор по проект "Социални иновации за достоен живот в Община Стражица" за мярка
МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”
2.Договор по проект "Нов шанс за социално включване в Община Лясковец" за мярка МИГ04
„Социални иновации за активно социално включване”.
Чрез изпълнение на проекти по тази мярка, 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.
След реализирането на мярката ще бъдат постигнати следните индикатори:
ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Индикатор

Мерна
единица

Хора
с Брой лица
увреждания над
18 години

ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ

Целева
стойност

Индикатор

Мерна
единица

30

Участници
с
увреждания над
18 г., които са
започнали
да
търсят
работа
Брой лица
или имат работа,
включително
като
самостоятелно
заети лица
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Участници
с
увреждания над
18 г., получаващи
услуги.
Лица
с
Участници
с
увреждания и брой
увреждания
и
лица над 65г. в
60
лица над 65г. в
невъзможност
невъзможност за
за
самообслужване,
самообслужване
с
подобрен
достъп до услуги
брой
Брой
Брой доставчици
доставчици
на
на услуги за
услуги
за
социално
социално
брой
3
включване,
включване
разширили
обхвата
на
дейността си
Също така ще бъдат постигнати следните индикатори:
Брой проекти, финансирани по мярката
Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката
Общ обем на публичния принос
Брой проекти, осигуряващи свързаност с друг проект от
Стратегията или проекта решава проблем идентифициран като
такъв при анализите на територията

Брой лица

брой

60

брой

3

Брой
Брой
Лева

3
3
500 000

Брой

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“
С цел изпълнението на този приоритет и цел, МИГ „Лясковец – Стражица” е реализира
прием по мярка 03По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на
общините Лясковец и Стражица.“
Сключени договори по ОПРЧР, подпомагащи постигането на целите на стратегията за ВОМР
и изпълняващи се в момента:
1.Договор по проект "Подобряване на работната среда в "ТОТАЛ ВИНИ - ГР.ЛЯСКОВЕЦ"
ООД" за мярка МИГ03 "По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на
общините Лясковец и Стражица"
2.Договор по 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" за мярка МИГ03 "По-добро здраве и
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работоспособност на заетите в икономиката на общините Лясковец и Стражица"

По проектите ще 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
Прилагането на мярката на територията на МИГ „Лясковец – Стражица” ще допринесе за
повишаване нивата на устойчива заетост и за по-равномерно и балансирано разпределение на
специалистите по сектори.
Също така ще бъдат постигнати следните индикатори:
ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Индикатор
Брой предприятия,
получили подкрепа

Заети лица, вкл.
самостоятелно
заети

ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ

Мерна
единица

Целева
стойност

Индикатор

Мерна
единица

Целева
стойност

Брой

3

Брой

2

Брой

30

Предприятия,
въвели
нови
процеси
за
безопасни
и
здравословни
условия
на
труд
Предприятия,
въвели
нови
системи,
практики
и
инструменти
за развитие на
човешките
ресурси
и
организация
на труда.

Брой

3

Индикатори от СВОМР, специфични за процедурата
„Брой включени в
проектите лица на
възраст над 54
години и/или хора с
увреждания“

Брой

18

Също така ще бъдат постигнати следните индикатори:
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Индикатор

Мерна
единица

Цел до края
на СМР

Брой проекти, финансирани по мярката
Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката
Общ обем на публичния принос

Брой
Брой
Лева

3
3
186 000

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.
1.

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

- Актуализирани Насоки за кандидатстване по следните мерки:
1.МИГ4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”;
2.МИГ4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;
3.МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура„;
4.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”;
5.МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на общините
Лясковец и Стражица”;
6.МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”;
-

Съгласувани с УО на ОПРЧР мерки с настоящ прием:

1. Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и
Стражица“.
2. 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:
1.Процедура BG05M9OP001-1.030 за Мярка МИГ03 "По-добро здраве и работоспособност на
заетите в икономиката на общините Лясковец и Стражица" от ОП „Развитие на човешките
ресурси“.
 Срок на приема : от 20.02.2.18г. до 16.04.2018 г., час: 15.00 часа.
 Цел на процедурата:
Процедурата имаше за цел да 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
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труда в предприятията.
Операцията също така цели да 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
 Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 186 000 лева
 Брой входирани проектни предложения в ИСУН: 10
 Извършени етапи на оценка:
-Административно съответствие и допустимост: преминаващи етап ОАСД проекти: 9 броя;
-Техническа и финансова оценка: преминаващ етап ТФО проекти: 3 броя
 Общ брой на одобрените проекти по процедурата:3 броя
 Общ брой на отхвърлените проекти по процедурата: 6 броя
 Одобрена БФП по процедурата: 195 320.62 лева
 Недостиг на средства за БФП: 15 320.62 лева
 Етап на процедурата: изготвен и представен за одобрение пред РУО на ОПРЧР
оценителен доклад в едно с всички необходими приложения. Предстои подписван на
договори с одобрените бенефициенти до края на м.юли.
 Извършена работа от КППП № BG05M9OP001-1.030-S1: в рамките на установения
срок от 30 работни дни. (вкл. комуникация, оценка и др.)
2.Процедура BG05M9OP001-2.14 ВОМР- Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно
социално включване”от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” от ОП
„Развитие на човешките ресурси“.
 Срок на приема : от 07.02.2.18г. до 13.04.2018 г., час: 15.00 часа.
 Цел на процедурата:
Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:
-подобряване на достъпа на хора в неравностойно положение до услуги за социално
включване в общността;
-подобряване на достъпа до социални и здравни услуги и повишаване равнището на заетост
на хората с увреждания,
-предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на членове на семействата,
полагащи грижи за лицата с увреждания.
 Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 500 000 лева
 Брой входирани проектни предложения в ИСУН: 3
 Извършени етапи на оценка:
-Административно съответствие и допустимост: преминаващи етап ОАСД проекти: 2 броя;
-Техническа и финансова оценка: преминаващ етап ТФО проекти: 2 броя
 Общ брой на одобрените проекти по процедурата:2 броя
 Общ брой на отхвърлените проекти по процедурата: 1 броя
 Одобрена БФП по процедурата: 400 068.75лева
 Остатък на средства за БФП: 99 931.25 лева
 Етап на процедурата: изготвен и представен за одобрение пред РУО на ОПРЧР
оценителен доклад в едно с всички необходими приложения. Предстои подписван на
договори с одобрените бенефициенти до края на м.юли.
 Извършена работа от КППП № BG05M9OP001-2.14 -S1: в рамките на установения
срок от 30 работни дни. (вкл. комуникация, оценка и др.)
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3. Процедура: BG06RDNP001-19.007, МИГ "Лясковец-Стражица". 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” от ПРСР.
 Срок на приема : от 20.03.2018г. до 04.06.2018 г., час: 17.00 часа.
 Цел на процедурата:
Съхраняване и развитие на местните идентичности /културно наследство, бит, храни,
продукти, музика и изобразително изкуство, история, занаяти, обичаи и ритуали, и традиции
и др./ с цел тяхната валоризация , интегрирането им в развитието на туризма, чрез ефективни
маркетинг, популяризация и реклама.
Осигуряване на съпричастност на местно равнище към значението на нематериалното
културно наследство и важността на неговото взаимно признаване;
Търсене на съвременни форми и начини за популяризиране на живото нематериално
културно наследство.
 Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 233 745 лева
 Брой входирани проектни предложения в ИСУН: 10
 Извършени етапи на оценка:
-Административно съответствие и допустимост: преминаващи етап ОАСД проекти: 10 броя;
-Техническа и финансова оценка: преминаващ етап ТФО проекти: 10 броя
 Общ брой на одобрените проекти по процедурата:10 броя
 Общ брой на отхвърлените проекти по процедурата: 0 броя
 Одобрена БФП по процедурата: 187 695.74 лева
 Остатък на средства за БФП: 46 049.26лева
 Етап на процедурата: изготвяне и представяне за одобрение пред РУО на ПРСР и
ДФЗ-РА оценителен доклад в едно с всички необходими приложения. Предстои
подписван на договори с одобрените бенефициенти до края на м.юли.
 Извършена работа от КППП № BG06RDNP001-19.007-S1: в рамките на установения
срок от 30 работни дни. (вкл. комуникация, оценка и др.)
5. Процедура №BG06RDNP001-19.037 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
ПРСР.
 Срок на приема : 22.06.2018. до 15.09.2018 г., час: 15.00 часа.
 Цел на процедурата:
Мярката осигурява инвестиции в подобряване на публичната инфраструктура, която е
основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за
осигуряване на достъпа до тях. Тя предоставя физическата среда и обхваща обектите и
съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и
социалните грижи, науката и културата, транспорта, благоустройството, физическата
култура, спорта и отдиха.
Принос към целите и визията на Стратегията за ВОМР:
Прилагането на
Мярка МИГ7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ще допринесе за
изпълнение на:
Стратегическа цел на Стратегията за ВОМР: Територията на „МИГ Лясковец – Стражица“ –
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зелена, устойчива и иновативна територия, с насърчаваща среда за предприемаческа
активност, стимулираща социалното приобщаване и
заетост на населението чрез
интегрирано използване на местните ресурси и местната идентичност за повишаване
качеството на живот.
 Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 800 000 лева
 Брой входирани проектни предложения в ИСУН: 5
 Извършени етапи на оценка:
-Административно съответствие и допустимост: преминаващи етап ОАСД проекти: 5 броя;
-Техническа и финансова оценка: преминаващ етап ТФО проекти: 5 броя
 Общ брой на одобрените проекти по процедурата:5 броя
 Общ брой на отхвърлените проекти по процедурата: 0 броя
 Одобрена БФП по процедурата: 679 737,19лева
 Недостиг на средства за БФП: няма лева
 Етап на процедурата: изготвен и представен за одобрение пред РУО на ПРСР
оценителен доклад в едно с всички необходими приложения. Предстои подписван на
договори с одобрените бенефициенти до края на м.юли.
 Извършена работа от КППП № №BG06RDNP001-19.037 в рамките на установения
срок от 30 работни дни. (вкл. комуникация, оценка и др.)
6. Процедура № BG06RDNP001-19.095, Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства”.
 Срок на приема : 27.10.2018г. - 28.11.2018г., 17:00ч.
 Цел на процедурата:
Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” има за цел повишаване
конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ чрез:
1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните
производствени материални и/или нематериални активи;
3. опазване на компонентите на околната среда, вкл. подобряване на енергийната
ефективност в земеделските стопанства;
4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в
земеделските стопанства;
5. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на
земеделски продукти;
6. подобряване условията на труд, и/или подобряване на хигиенните, ветеринарните,
фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
7. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или подобряване
на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.
Мярката ще създаде условия за ефективно оползотворяване на съществуващия ресурсен
потенциал за производство на качествени местни продукти, което ще спомогне за
стабилизирането и развитието на модерно земеделие. Проектите по мярката ще
оползотворяват добрата суровинна обезпеченост на територията на МИГ,което е
предпоставка за постигане на жизнеспособни земеделски структури, включително и чрез
въвеждане на иновации в селското стопанство.
Мярката ще подпомогне до 13 проекта, с основен принос за преструктуриране и развитие на
наличните материални мощности в стопанствата, внедряване на нови продукти, процеси и
технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални
активи, опазване на компонентите на околната среда,
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вкл. подобряване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, спазване
стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските
стопанства, насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на
земеделски продукти, подобряване условията на труд, и/или подобряване на хигиенните,
ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство и
подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или подобряване на
възможностите за производство на биологични земеделски продукти.
 Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 600 000 лева
 Брой входирани проектни предложения в ИСУН: 10 броя
 Извършени етапи на оценка:
-Административно съответствие и допустимост: преминаващи етап ОАСД проекти: 9 броя;
-Техническа и финансова оценка: преминаващ етап ТФО 9 броя
 Общ брой на одобрените проекти : 9 броя
 Общ брой на отхвърлените проекти по процедурата: 1 брой
 Одобрена БФП по процедурата: 390 372,76 лева
 Недостиг на средства за БФП: няма лева
 Етап на процедурата: приключила
 Извършена работа от КППП № № BG06RDNP001-19.095 – S1 в рамките на
установения срок от 30 работни дни. (вкл. комуникация, оценка и др.)
 Обобщена справка за реализирани приеми и договориране, актуализирана към
датата на настоящата Заявка по ПРСР:
Бюджет по Подадени Проекти
Проекти
Проекти Одобрени
Проекти
подмярка 19.2 проекти/ подаден подадени в МИГ одобрени проекти/бюд одобрени от
(лева)
бюджет % и в МИГ
(сума
от МИГ
жет %
МИГ (сума
(брой) субсидия/лева)
(брой)
субсидия/лев
От ПРСР
а)
2 933 745,00

52,51%
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1 540 494,60
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49,07%

Проекти
подаден
и в ДФЗ
- РА
(брой)

1 445501,43

 Обобщена справка за реализирани приеми и договориране, актуализирана към
датата на настоящата Заявка по ОПРЧР:

Подаден
Бюджет по
и
Проекти
подмярка 19.2
проекти/ подадени в
(лева)
бюджет МИГ (брой)
ОПРЧР
%
1 486 000,00

63,92%
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Проекти
подадени в
МИГ (сума
субсидия
/лева)

Проекти
одобрени от МИГ
(брой)

Одобрени
проекти/
бюджет
%

949 794,27

5

40,07%
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24

Проекти
одобрени от
МИГ (сума
субсидия/лева)
595 389,37

-

Одобрени
Одобрени проекти проекти от УО
от УО (брой)
(сума
субсидия/лева)
4

595 389,37

Сключени
договори (брой)

Сключени
договори/одобрен
и проекти %

4

595 389,37

Отворени процедури за прием към 31.12.2018г. : 4 броя

1.Процедура №, BG06RDNP001-19.007, МИГ "Лясковец-Стражица", 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”.
Мярката е активна за Втори прием.
 Срок на приема : 30.01.2019г., 17.00ч.
 Цел на процедурата:
Целите на мярката са свързани със:
-Съхраняване и развитие на местните идентичности /културно наследство, бит, храни,
продукти, музика и изобразително изкуство, история, занаяти, обичаи и ритуали, и традиции
и др./ с цел тяхната валоризация , интегрирането им в развитието на туризма, чрез ефективни
маркетинг, популяризация и реклама.
- Осигуряване на съпричастност на местно равнище към значението на нематериалното
културно наследство и важността на неговото взаимно признаване;
-Търсене на съвременни форми и начини за популяризиране на живото нематериално
културно наследство.
Бюджет на приема: БФП в размер на 45 304,26 лева
2.Процедура № BG06RDNP001-19.037, Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
Мярката е активна за Втори прием.
 Срок на приема : 30.01.2019г., 17.00ч.
 Цел на процедурата:
Мярката осигурява инвестиции в подобряване на публичната инфраструктура, която е
основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за
осигуряване на достъпа до тях. Тя предоставя физическата среда и обхваща обектите и
съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и
социалните грижи, науката и културата, транспорта, благоустройството, физическата
култура, спорта и отдиха.
Постигането на целите на настоящата процедура е свързана с потребността от подобряване на
публичната инфраструктура, която е основен фактор за осигуряване на базови услуги на
населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях.
Както и към осигуряване на физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за
реализиране на услугите в сферата на образованието и социалните грижи, науката и
културата, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.
Бюджет на приема: БФП в размер на 120 262,81 лева.

27

3. Процедура № BG06RDNP001-19.096, Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг
на селскостопански продукти”, СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица"
 Срок на приема : 08.01.2019г., 17.00ч.
 Цел на процедурата:
Мярка МИГ4.2. има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност
и конкурентоспособността на предприятия от хранително- преработвателната промишленост
на територията на общините Лясковец и Стражица чрез:
1. по-добро използване на факторите за производство;
2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
5. подобряване опазването на околната среда.
Ще се създадат условия за решаване на съществуващ проблем на територията, свързан
основно по отношение развитието на зеленчукопроизводството, където се явява липсата на
пазар на произведената продукция, чиято ниска трайност повишава предприемаческия риск.
По тези причини е необходимо предприемането на спешни
мерки за повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското
стопанство и преработващата промишленост, включително чрез диверсификация,
алтернативни дейности.
Очакваните резултати от подпомогнатите проекти за посочената процедура от ПРСР 2014 –
2020 г. са свързани и с целенасочено подпомагане на балансирано развитие на селското
стопанство и преработващата промишленост, включително чрез диверсификация,
алтернативни дейности и повишаване конкурентоспособността на 4 преработвателни
предприятия на територията на МИГ.
По мярката ще се финансират до 4 проекта, които ще имат възможност да предприемат
действия за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за
управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление
на качеството и подготовка за сертификация в предприятията и др.
Бюджет на приема: БФП в размер на 300 000 лева
4.Процедура № BG06RDNP001-19.154
 Срок на приема : 06.02.2019г., 17.00ч.
 Цел на процедурата:
Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
- Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на
туристически услуги);
- Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от
Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и
материали);
- Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с
увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и
услуги базирани на ИТ и др.;
-Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено
потребление;
-Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на
посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности
Съотносимост на мярката с целите и приоритетите на СВОМР на МИГ:
По мярката ще се подкрепят до 10 проекта, които се очаква да създадат до 20 работни места,
вкл.за жени.
Прогнозен бюджет на приема: БФП в размер на 600 000 лева
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Подготвени приеми с дата на отваряне през 2019г.: 4 броя

1. Процедура № BG06RDNP001-19.095, Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства”.
Мярката е активна за Втори прием.
 Срок на приема : 24.01.2019г. - 28.02.2019г., 17:00ч.
 Цел на процедурата:
Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” има за цел повишаване
конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ чрез:
1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните
производствени материални и/или нематериални активи;
3. опазване на компонентите на околната среда, вкл. подобряване на енергийната
ефективност в земеделските стопанства;
4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в
земеделските стопанства;
5. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на
земеделски продукти;
6. подобряване условията на труд, и/или подобряване на хигиенните, ветеринарните,
фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
7. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или подобряване
на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.
Мярката ще създаде условия за ефективно оползотворяване на съществуващия ресурсен
потенциал за производство на качествени местни продукти, което ще спомогне за
стабилизирането и развитието на модерно земеделие. Проектите по мярката ще
оползотворяват добрата суровинна обезпеченост на територията на МИГ,което е
предпоставка за постигане на жизнеспособни земеделски структури, включително и чрез
въвеждане на иновации в селското стопанство.
Мярката ще подпомогне до 13 проекта, с основен принос за преструктуриране и развитие на
наличните материални мощности в стопанствата, внедряване на нови продукти, процеси и
технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални
активи, опазване на компонентите на околната среда,
вкл. подобряване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, спазване
стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските
стопанства, насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на
земеделски продукти, подобряване условията на труд, и/или подобряване на хигиенните,
ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство и
подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или подобряване на
възможностите за производство на биологични земеделски продукти.
 Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 209 627,24 лева
2. Процедура № BG06RDNP001-19.096, Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг
на селскостопански продукти”, СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица"
 Срок на приема : 28.02.2019г., 17.00ч.
 Цел на процедурата:
Мярка МИГ4.2. има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност
и конкурентоспособността на предприятия от хранително- преработвателната промишленост
на територията на общините Лясковец и Стражица чрез:
1. по-добро използване на факторите за производство;
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2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
5. подобряване опазването на околната среда.
Ще се създадат условия за решаване на съществуващ проблем на територията, свързан
основно по отношение развитието на зеленчукопроизводството, където се явява липсата на
пазар на произведената продукция, чиято ниска трайност повишава предприемаческия риск.
По тези причини е необходимо предприемането на спешни
мерки за повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското
стопанство и преработващата промишленост, включително чрез диверсификация,
алтернативни дейности.
Очакваните резултати от подпомогнатите проекти за посочената процедура от ПРСР 2014 –
2020 г. са свързани и с целенасочено подпомагане на балансирано развитие на селското
стопанство и преработващата промишленост, включително чрез диверсификация,
алтернативни дейности и повишаване конкурентоспособността на 4 преработвателни
предприятия на територията на МИГ.
По мярката ще се финансират до 4 проекта, които ще имат възможност да предприемат
действия за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за
управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление
на качеството и подготовка за сертификация в предприятията и др.
Бюджет на приема: БФП в размер на остатъка от Първи прием в лева
3.Процедура ………….все още не е въведена в ИСУН, Мярка МИГ02 „Местни инициативи за
заетост на територията на общините Лясковец и Стражица” от ОПРЧР.
 Срок на приема : 30.04.2019г.,17.00ч.
 Цел на процедурата:
Мярката се финансира от Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на
работните места“, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и
неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а
също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” на
ОП РЧР 2014 – 2020 г.
Мярката има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчива заетост на местно
ниво за безработни и неактивни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или
усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и
придобиването на професионална квалификация. Безработицата за територията на общините
Лясковец и Стражица остава сериозен проблем, с най-тежко изражение сред трайно
безработните лица. Реинтегрирането на продължително безработните и неактивните лица от
30 до 54 г. вкл. в заетост остава предизвикателство за работодателите, като в същото време
включването на този ресурс в местната икономика ще генерира висока добавена стойност.
 Прогнозен бюджет на приема: БФП в размер на 400 000 лева
4.Процедура ………….все още не е въведена в ИСУН, Мярка МИГ05„Насърчаване
развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“ от
ОПРЧР.
 Срок на приема : 30.04.2019г.,17.00ч
 Цел на процедурата:
Мярката се финансира по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване”,
Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното
предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и
насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост ”.
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Основна цел на мярката е да се създадат предпоставки и възможности за заетост и
професионална интеграция в социалните предприятия на хората с увреждания и други
представители на рискови групи, като важна предпоставка за намаляване на бедността и
риска от социално изключване. В същото време социалните предприятия ще бъдат обвързани
в мрежа за предлагане на местни услуги и продукти, под обща за територията марка, като
едновременно с това се осигури подкрепена заетост на уязвими социални групи, изключени
от трудовия пазар.
 Прогнозен бюджет на приема: БФП в размер на 400 000 лева
Забележка: през 2019 г. МИГ „Лясковец-Стражица“ ще обявява приеми при остатъчни
средства за всички мерки.

-

Депозирано в УО на ПРСР Искане за промяна на Споразумение за изпълнение
на стратегията за ВОМР

Внасяне на корекции в Стратегия за ВОМР на основание Чл. 39., т.1 , 2. и т.5, Чл.40, (1) и (2)
от Наредба 22/14.12.2015г. 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.
Промяната е във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за
подпомагане на земеделските производители и отпадането на правно основание за издаване
на Наредбите по Чл.9а от ЗПЗП за прилагане на мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020г. и е за
мерки МИГ4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”; МИГ4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и МИГ 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа
на неземеделски дейности”; както и за корекция на допусната техническа грешка за Мярка
МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“.


Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на
потенциалните кандидати;

-

Във връзка със сключване на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от
общностите местно развитие № РД 50-195/29.11.2016г. е сключен Договор с вестник
„Янтра прес“ за публикации в регионални медии;
1. Брой 13/19.01.2018 г.
2. Брой 28/09.02.2018 г.
3. Брой 39/26.02.2018 г.
4. Брой 55/21.03.2018 г.
5. Брой 86/10.05.2018 г.
6. Брой 116/22.06.2018 г.
7. Брой 198/19-21.10.2018 г.
8. Брой 204/29.10.2018 г.
9. Брой 205/30.10.2018 г.
10. Брой 209/05.11.2018 г.
11. Брой 210/06.11.2018 г.
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12. Брой 211/07.11.2018 г.
13. Брой 225/27.11.2018 г.
14. Брой 227/29.11.2018 г.
15. Брой 230/04.12.2018 г.
16. Брой 241/19.12.2018 г.
17. Брой 242/20.12.2018 г.
18. Брой 243/21.12.2018 г.
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.


3.

Регистри з всеки прием-база данни;

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
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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 20142020 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.
За реализирането на дейността МИГ е сключил Договор за услуга с фирма „Полипрес“ ООД
от 02.01.2018 г.
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;
33

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;
БЕНЕФИЦИЕНТ: ТОТАЛ ВИНИ - ГР.ЛЯСКОВЕЦ ООД
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: Подобряване на работната среда в "ТОТАЛ
ВИНИ - ГР.ЛЯСКОВЕЦ" ООД
Дата на стартиране - 15.09.2018 г.;
Дата на приключване - 15.07.2019 г.
Стойност на бюджета в лева: 68 392.50 лв.;
Авансово искане за плащане – не е одобрено
Подадена заявка за възстановяване: 13 678.50 лв.
Изразходени средства: четвърто тримесечие на 2018 г. - 30 792.50 лв.;
Първо тримесечие: 22 200 лв.

БЕНЕФИЦИЕНТ: ПЕЙЧО ПЕЙКОВ - АТЛА МАРИЯ ЕТ
Дата на стартиране - 25.09.2018 лв.;
Дата на приключване - 25.09.2019 лв.;
Общо - 74 348.12 лв.;
Изразходени средства – последно тримесечие на 2018 г. - 44 253.58 лв;
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План за първо тримесечие на 2019 г. - 21 058.18 лв.;
План за второ тримесечие на 2019 г. - 4 518.18 лв.;
План за изразходване на средства за трето тримесечие: 4 518.18 лв.
На 11.02.2019 г. е подаден финансов отчет за верифициране на разходите за следните
дейности:
Дейност 1.Оптимизиране на работното време на работниците и служителите:
- организиран транспорт на 3 лица –
- внедрена гъвкава структура на работното време и работните места обхващащи 26
лица;
- осигурена устойчивост на работните места;
- осигурена възможност за увеличение на заетост.
Дейност 2: Подобряване на микроклимата в производствените помещения и
опазването на околната среда.
Резултатите от изпълнение на дейност "Подобряване на микроклимата в производствените
помещения и опазването на околната среда" са:
- 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
- закупена и монтирана плъзгаща се врата - 1 бр.
- закупено и монтирано LED осветление в производствения цех и котелно помещение - 2
системи, съответно вътрешна и външна (общо 96 бр. осветителни тела)
- подобрена среда в производствено помещение - 1 производствен цех, 1 котелно
поимещение;
- осигурени благоприятни условия на труд - 26 лица (10 лица над 54 години)
- осигурена възможност за прилагане на гъвкава структура на работните места - 2 работни
места Машинен оператор производство на растителни масла и Оператор Парни и
водогрейни съоръжения, засягащи 12 лица (6 лица над 54 години)
Дейност 3: Осигуряване на безопасности условия на труд, запазване на здравето на
работниците и повишаване на квалификацията:
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Резултат
Резултатите от изпълнение на дейност "Осигуряване на безопасности условия на труд,
запазване на здравето на работниците и повишаване на квалификацията" са:
- 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).
Проекти по мярка 04”Социални иновации за активно социално включване”
1.Договор на Община Стражица: BG05M9OP001-2.014-0001-C01
Име на проекта: Социални иновации за достоен живот в Община Стражица;
Дата на стартиране: 09.08.2018 г.
Дата на приключване: 09.08.2019 г.;
Бюджет: 219 998.75 лв.
Получено авансово плащане.
Дейности:
1.Подбор на персонал за предоставяне на социални услуги;
2. Обучение на лицата предоставящи социални услуги;
3. Подбор на потребители и предоставяне на социални услуги;
4. Предоставяне на подкрепящи мерки.
Сключени договори със следните изпълнители:
1. АЙ ТИ ЕС - КОНСУЛТ ЕООД за Подбор на персонал за предоставяне на
социални услуги и Подбор на потребители и предоставяне на социални услуги на
стойност 1600.00 лв.
2. "ББ РИСЪРЧ ЕНД КОНСУЛТИНГ" ООД за следните дейности: Обучение на
лицата предоставящи социални услуги на стойност: 2000.00 лв.
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Договор на община Лясковец на стойност: 180 070.00 лв.
Дата на стартиране: 22.08.2018 г.
Дата на приключване: 22.08.2019 г.
Дейности в процес на изпълнение:
-

Подкрепа за осигуряване на иновативни социални услуги в семейна или близка до
семейната среда чрез създаване на мобилен център за интегрирани социални услуги;

-

Създаване на лаборатория за социални иновации;

-

Предоставяне на иновативна социална услуга, чрез разработване на система за
известяване, базирана на информационни технологии;
Приключила дейност: Осигуряване на обзавеждане и оборудване за помещения за
рехабилитация и арт терапия на лица с увреждания.
Предстои подаване на отчет.

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.
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-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
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№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-в отпуск по майчинство;
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 20142020 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)
a) Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо);
-Неприложимо;
b) Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо);
- Неприложимо;
c) Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо);
- Неприложимо;
d) Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо);
С Решение №01/Протокол №12/12.07.2018г. на УС на МИГ е обявен конкурс за следните
свободни длъжности в екипа на МИГ:
-Експерт по прилагане на СВОМР - на 4 часов работен ден;
-Технически сътрудник - на 4 часов работен ден, временно, по заместване, тъй като
настоящият технически сътрудник – Силвия Иванова е в болничен за бременност и раждане и
й предстои платен отпуск по майчинство до месец май 2020 година.
Реализирана промяна в персонала на МИГ:
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На 14.12.2018г., в офиса на МИГ в гр. Лясковец се състоя заседание на УС в Дневния ред на
което е включена следната точка:
- Обсъждане на постъпили кандидатури по приключил Конкурс на МИГ за следните вакантни
длъжности в екипа на МИГ: експерт по прилагане на СВОМР на 0.5 работен ден и редовен
трудов договор и технически сътрудник/асистент на 0.5 работен ден с трудов договор по
заместване до завръщане на титуляра, с месторабота: гр. Лясковец, офис на МИГ и вземане на
Решение относно екипа.
-докладва: М.Петкова
Обявеният конкурс е удължаван няколкократно. С Решения на УС конкурсът беше удължен
до 30.11.2018г.
В рамките на последното удължаване 1 кандидат е входирал своите документи за свободна
позиция „технически сътрудник/асистент“ на 0.5 работен ден с трудов договор по заместване
до завръщане на титуляра, с месторабота: гр. Лясковец, офис на МИГ.
В обявата са предвидени следните изисквания:
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните
актове: технически сътрудник/асистент в офис на МИГ - на 0.5 работен ден:
Минимално образователно равнище – висше степен „бакалавър”;
Професионален/ трудов опит: минимум две години.
Компютърна компетентност – MSOffice, Internet.
Предишен опит в осъществяване на проекти, финансирани от национални и
европейски фондове и програми е желателен.
Ниво на чуждо езикова подготовка: Добро владеене на английски език е предимство.
способност да работи конструктивно като формален член на екип;
способност да планира, организира и контролира собствената си работа
способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите
комуникативност,
стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал
лоялност, коректност и добронамереност
Данни на Кандидата, заявил участие в конкурса за технически сътрудник/асистент в офис на
МИГ - на 0.5 работен ден:
-Име: Петя Диянова Трънкова от град Лясковец
Кандидата е предоставил на хартия следните документи за преглед:
-Биография;
-Копие на дипломи и сертификати;
-Копие на трудова книжка;
-Декларации
Кандидатът е заявил в Декларация, че при одобрение на позицията за която кандидатства ще
работи в офиса на МИГ от 08.00ч. до 12.00ч. (а през останалото време може да упражнява
другата си трудова дейност).
Кандидатът отговаря на следните обявени в конкурса минимални и специфични изисквания
за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове: технически
сътрудник/асистент в офис на МИГ - на 0.5 работен ден:
Минимално образователно равнище – висше степен „бакалавър” -ДА
Професионален/ трудов опит: минимум две години - ДА
Компютърна компетентност – MSOffice, Internet - ДА
Предишен опит в осъществяване на проекти, финансирани от национални и
европейски фондове и програми е желателен –НЕ;
Ниво на чуждо езикова подготовка: Добро владеене на английски език е предимство –
средно ниво на владеене –ДА;
способност да работи конструктивно като формален член на екип- работи в екип-ДА;
способност да планира, организира и контролира собствената си работа: ДА;
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способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите: ДА;
комуникативност: ДА;
стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал: ДА
лоялност, коректност и добронамереност: ДА
Личностните качества на Кандидата са установени след разговор-интервю в офиса на МИГ
преди провеждане на настоящото заседание на УС.
Във връзка с гореизложената информация Управителния съвет на МИГ е взел Решение
№04/Протокол 23-ВОМР/ 14.12.2018г. с което одобрява кандидатурата на Петя Диянова
Трънкова за длъжност в екипа на МИГ „технически сътрудник/асистент в офис на МИГ - на
0.5 работен ден“.
МИГ е подготвил и депозирал в УО на ПРСР необходимите документи за одобрение на
кандидата от УО на ПРСР.
e) Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо);
f) Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ;
-Неприложимо
g) Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо);
-МИГ е ползвал временен офис по обективни причини – ремонт на основен офис в град
Лясковец, ул. „Бузлуджа“ №1.
Изпратени са уведомителни писма до УО на ПРСР и ДФЗ-РА.
h) други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо);
-Неприложимо
i) Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение
(ако е приложимо)
1.Допълнително споразумение № РД 50-196/20-04.2018 г.;
2. Допълнително споразумение № РД 50-196/18.09.2018 г.;

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и
изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо);НП
11. Индикатори
Попълват

се

таблици

1,

2,

9

и

10

от

приложението.

Добавя/т

се

таблица/и

с

допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо);

-Неприложимо
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13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред;

ИЗХОДЯЩА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Изх.№ 2/03.01.2018 г. УО на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“;
Изх.№ 5/05.01.2018 г. УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“;
Изх.№ 6/10.01.2018 г. – Министерство на труда и социалната политика;
Изх.№ 5 Отговор на писмо с изх.№ 5/12.01.2018 г.; Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 8/29.01.2018 г. - УО на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“;
Изх.№ 9/29.01.2018 г. - УО на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“;
Изх.№ 10/30.01.2018 г. - Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 11/30.01.2018 г. – Държавен фонд „Земеделие“ гр.Велико Търново;
Изх.№ 01.02.2018 г. – Заявление за промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР;
Изх.№ 12/01.02.2018 г. - Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 13/02.02.2018 г.- Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 14/05.02.2018 г. - УО на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“;
Изх.№ 15/05.02.2018 г. - Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 16/05.02.2018 г. - Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 17/08.02.2018 г. - Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 18/15.02.2018 г. - Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 22/16.02.2018 г. - Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 22/06.03.2018 г. - Държавен фонд „Земеделие“;
Изх.№ 26/28.03.2018 г. Агенция по обществени поръчки;
Изх.№ 27/02.04.2018 г. Община Стражица
Изх.№ 28/11.04.2018 г. - УО на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“;
Изх.№ 29/11.04.2018 г. - УО на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“;
Изх.№ 32/16.04.2018 г. - Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 33/17.04.2018 г. - Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 34/17.04.2018 г. - УО на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“;
Изх.№ 35/17.04.2018 г. - - Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд
„Земеделие – РА“;
Изх.№ 36/18.04.2018 г. Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 38/20.04.2018 г.- Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 41/08.05.2018 г. - Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 43/18.05.2018 г. – Инспекция по труда“;
Изх.№ 44/22.05.2018 г. - Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 45/30.05.2018 г. – Държавен фонд „Земеделие“ ;
Изх.№ 46/01.06.2018 г.; - Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 47/05.06.2018 г. - Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 65/20.07.2018 г. - Държавен фонд „Земеделие“ ;
Изх.№ 67/25.07.2018 г. - Държавен фонд „Земеделие;
Изх.№ 86/27.08.2018 г. - Министерство на земеделието и храните
Изх.№ 03.09.2018 г. отговор на Писмо на ДФЗ, относно отстраняване на нередовности по
заявка за плащане.
Изх.№ 87/10.09.2018 г. – Държавен фонд „Земеделие“;
Изх.№ 88/10.09.2018 г. - Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ /12.09.2018 г. – отговор на писмо на ДФЗ, относно отстраняване на нередности по
заявка за плащане;
№/13.09.2018 г. – отговор на писмо на ДФЗ, относно отстраняване на нередности по заявка за
плащане;
Изх.№ 89/17.09.2018 г. Министерство на земеделието и храните;
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Изх.№ 92/27.09.2018 г.- Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 93/27.09.2018 г.- Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 96/27.09.2018 г.- Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 99/27.09.2018 г.- Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд
„Земеделие“;
Изх.№ 102/26.10.2018 г.- Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд
„Земеделие“;
Изх.№ 103/26.10.2018 г.- Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд
„Земеделие“;
Изх.№ 104/26.10.2018 г.- Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 105/29.10.2018 г.- Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд
„Земеделие“;
Изх.№ 106/29.10.2018 г.- Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд
„Земеделие“;
Изх.№ 107/02.11.2018 г.- Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 109/05.11.2018 г.- Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 110/06.11.2018 г.Държавен фонд „Земеделие“;
Изх.№ 111/09.11.2018 г.- Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 112/09.11.2018 г.- Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд
„Земеделие“;
Изх.№ 115/26.11.2018 г.- Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 116/26.11.2018 г.- Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд
„Земеделие“;
Изх.№ 117/30.11.2018 г.- Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 118/30.11.2018 г.- Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 119/30.11.2018 г.- Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 120/30.11.2018 г.- Министерство на земеделието и храните;
Изх.№ 123/04.12.2018 г.- Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд
„Земеделие“;
Изх.№ 124/04.12.2018 г.- Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд
„Земеделие“;

ВХОДЯЩА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Вх.№ 3/05.01.2018 г;
Вх.№ 4/05.01.2018 г.;
Вх.№ 5/05.01.2018 г. Министерство на земеделието и храните;
Вх.№ 05/15.01.2018 г. – отговор на писмо с изх.№ 5/05.01.2018 г.;
Вх.№ 06/24.01.2018 г;
Вх.№ 7/24.01.2018 г. - Министерство на земеделието и храните;
Вх.№ 8/01.02.2018 г. – Министерство на земеделието и храните;
Вх.№ 9/08.02.2018 г.; - Министерство на земеделието и храните;
Вх.№ 10/ 12.02.2018 г. – ФРМС;
Вх.№ 11/22.02.2018 г.; - Министерство на земеделието и храните;
Вх.№ 12/ 01.03.2018 г.;- Държавен фонд „Земеделие - РА“;
Вх.№ 13/29.03.2018 г. - Министерство на земеделието и храните;
Вх.№ 14/03.04.2018 г. - Държавен фонд „Земеделие - РА“;
Вх.№ 15/11.04.2018 г. - Държавен фонд „Земеделие - РА“;
Вх.№ 16/02.05.2018 г. - Министерство на земеделието и храните;
Вх.№ 18/03.05.2018 г.; - Държавен фонд „Земеделие - РА“;
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Вх.№ 20/29.05.2018 г.- Държавен фонд „Земеделие - РА“;
Вх.№ 21/29.05.2018 г. - Държавен фонд „Земеделие - РА“;
Вх.№ 22/29.05.2018 г. - Държавен фонд „Земеделие - РА“;
Вх.№ 32/24.08.2018 г. - Държавен фонд „Земеделие - РА“;
Вх.№ 34/26.09.2018 г. - Министерство на земеделието и храните;
Вх.№ 45/03.07.2018 г.- Държавен фонд „Земеделие - РА“;
Вх.№ 46/15.06.18 г. - Министерство на земеделието и храните;
Вх.№ 97/17.10.2018 г.- Министерство на финансите
14. Опис на приложения:

Доклад на хартиен ;
Доклад на електронен носител (CD);
Таблици към доклада във формат .xls
Дата:
14.02.2019г.
Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ
П………..п….(Заличени данни съгласно ЗЗЛД)
/Име и фамилия на Представляващия МИГ/
Д-р Ивелина Гецова, Председател на УС на МИГ

44

Приложения:
Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите
1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места;
2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на
фермерски магазин, не се включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за
консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител,
продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде отчетено;
3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е
предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр.

Индикатор

Планирани съгласно
заявления за
Цел за
подпомагане,
периода 2014
– 2020 според одобрени от МИГ за
периода на доклада
СВОМР
Мъже

Работни места, разкрити в резултат
от подпомагане на проектите,
финансирани от:
ОПРЧР

Жени

Планирани съгласно
заявления за
подпомагане,
одобрени от МИГ за
периода от
подписване на
СВОМР
Мъже
Жени

Постигнато за
периода на годишния
доклад (за изплатени
проекти)
Мъже

Жени

Постигнато за
периода от
подписване на
СВОМР (за
изплатени проекти)
Мъже

Жени

100

10

22

10

22

0

0

0

0

32

10

22

10

22

0

0

0

0

Забележка: към 31.12.2018г. По проекти на Община Лясковец и Община Стражица по М ярка М ИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” има разкрити следните работни места, за които нямаме информация по пол и възр

1 (един) социален работник, 1 (една) медицинска сестра, 1 (един) психолог, 1 (един) координатор, грижи за възрастни хора в общността, 2 (двама) рехабилитатори,
1 (един) сътрудник, социални дейности и 1 (един) шофьор на 8 часова заетост и 4 лица с увреждания на 4 часова заетост на длъжност „технически организатор”
20 домашни санитари, които предоставят почасови социални услуги в дома на потребителите
Забележка: описаните работни места по пол са индикативни, тъй като МИГ все още не знае какви договори за работни места са сключени от бенефициентите.
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Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите,
финансирани от ЕЗФРСР.

Индикатор

Брой съгласно
СВОМР

Планиран брой
съгласно заявления
за подпомагане,
одобрени от МИГ за
периода на доклада

1

2

3

Жители, които ще се ползват
от подобрени ИТ
услуги/инфраструктура;
Жители, които ще се ползват
от подобрени
услуги/инфраструктура,
различни от тези, свързани с
ИТ.

Планиран брой
съгласно заявления
Брой съгласно
за подпомагане,
Брой съгласно
изплатени проекти за
одобрени от МИГ за изплатени проекти за
периода от
периода от
периода на доклада
подписване на
подписване на
СВОМР
СВОМР
4

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Забележка: планираните индикатори в т.9. Индикатори за мониторинг и оценка от Стратегита на МИГ не са разписани като брой, а като %, който % ще бъде измерен при реализиране на проектите.
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР
Цел за
периода
2014 –
2020

Брой регистрирани
заявления от
кандидати за
одобрение от МИГ

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

(брой)

за отч.
период

от скл. на
спораз.

1

2

3

4

Процент
Брой внесени
на
Брой одобрени
заявления от МИГ за
Брой одобрени
Брой сключени
заявления от МИГ одобрение от УО/ДФЗ заявления от УО/ДФЗ договори с кандидати одобрение
колона 12
за отч.
от скл. на
разделена
период
спораз.
за отч.
от скл. на
за отч.
от скл. на
за отч.
от скл. на на колона
период
спораз.
период
спораз.
период
спораз.
2
5

7

6

9

8

11

10

12

за отч.
период

от скл. на
спораз.

Процент
на
изплащан
е
колона 15
разделена
на колона
2

14

15

16

Брой договори с
изплатена субсидия

13

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г.
(ЕЗФРСР)
М ИГ4.1.„Инвестиции в земеделски стопанства”
М ИГ4.2„Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“
М ИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности”
М ИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура„
М ИГ7.5 „Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа
инфраструктура“
М ерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC)
№ 1305/2013, но съответстващи на целите на
регламента (финансирани от ЕЗФРСР)
М ярка
М ИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и на културното и
природното наследство на селата. Съхраняване,
развитие и валоризация

в процес на
оценка
Н/П
в период на
прием
Н/П
в период на
прием
Н/П

10 Н/П
в период на
4 прием
Н/П
в период на
10 прием
Н/П

13

15

5

5 Н/П

15

5

Н/П

10

5

Н/П

10

в процес на
оценка
Н/П
в период на
прием
Н/П
в период на
прием
Н/П

5

Н/П

10

5

Н/П

10

в процес на
оценка
Н/П
в период на
прием
Н/П
в период на
прием
Н/П

5

Н/П

10

0

Н/П

10

в процес на
оценка
Н/П
в период на
прием
Н/П
в период на
прием
Н/П

0

Н/П

0

0

Н/П

0

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

0

Н/П

0

0

Н/П

0

0

Н/П

0

0

Н/П

0

0

Н/П

0

0

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)
М ИГ02 „М естни инициативи за заетост на
територията на общините Лясковец и Стражица”

4 Н/П

М ИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на
заетите лица в икономиката на общините Лясковец и
Стражица”

3

8

8

3

3

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

М ИГ04„Социални иновации за активно социално
включване”

3

3

3

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

М ярка М ИГ05“Насърчаване развитието на местна
социална икономика и нови работни места в социални
предприятия“
Общо:

2 Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

74

(излишните редове да се изтрият)

Забележка: таблицата е попълнена само към отчетния период -2018 година, тъй като през 2017 година няма прием на проекти
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

1
М ерки, финансирани от ПРСР 2014 2020 г. (ЕЗФРСР)
М ИГ4.1.„Инвестиции в земеделски
стопанства”
М ИГ4.2„Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“
М ИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности”
М ИГ7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби
инфраструктура„
М ИГ7.5 „Инвестиции за публично
ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура“
М ерки, извън обхвата на мерките от
Регламент (EC) № 1305/2013, но
съответстващи на целите на регламента
(финансирани от ЕЗФРСР)
М ярка
М ИГ01 „Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане,
възстановяване и на културното и
природното наследство на селата.
Съхраняване, развитие и валоризация

Заявен общ размер на
Заявена субсидия по
разходите по
заявления, подадени
заявления, подадени
в МИГ
в МИГ
2

3

836 461, 01.24

840 364, 74

Интензитет на
заявената помощ, %

Одобрен общ размер
на разходите по
проект от МИГ

4

5

Субсидия по
Заявен общ размер на
Одобрен общ размер
Субсидия по
Заявена субсидия към
проектите, одобрени разходите по проект
на разходите по проект проектите, одобрени Изплатена субсидия
УО/ДФЗ
от МИГ
към УО/ДФЗ
от УО/ДФЗ
от УО/ДФЗ
6

7

8

9

10

11

50

390372.76

390372.76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

679737

679737

100

679737

679737

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

187695

187695

100

187695

187695

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

М ерки, финансирани от ОПРЧР
(ЕСФ)
М ИГ02 „М естни инициативи за
заетост на територията на общините
Лясковец и Стражица”
М ИГ03 „По-добро здраве и
работоспособност на заетите лица в
икономиката на общините Лясковец и
Стражица”

0

0

0

0

0

494 616

494 616

100

195 320

195 320

М ИГ04„Социални иновации за
активно социално включване”

455 177

455 177

100

455 177

455 177

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

М ярка М ИГ05“Насърчаване
развитието на местна социална
икономика и нови работни места в
социални предприятия“
Общо:

48

Заявен
Заявена
Одобрен
Субсидия
общ
Заявен общ размер субсидия Интензите
общ
по
размер на
на разходите по
по
т на
размер на
МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
проектите разходите
заявления, подадени заявления заявената разходите
, одобрени по проект
в МИГ
, подадени помощ, % по проект
от МИГ
към
в МИГ
от МИГ
УО/ДФЗ
1

2

3

4

5

6

7

Заявена
субсидия
към
УО/ДФЗ

8

Одобрен
Субсидия
общ
по
размер на
проектите Изплатена
разходите
, одобрени субсидия
по проект
от
от
УО/ДФЗ
УО/ДФЗ
9

10

11

М ерки, финансирани от
ПРСР 2014 - 2020 г.
(ЕЗФРСР)

М ИГ4.1.„Инвестиции в
земеделски стопанства”

М ИГ4.2„Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански
продукти“

836 461,
01.24

840 364, 74

50

390372.8 390372.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

679737

679737

100

679737

679737

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

187695

187695

100

187695

187695

0

0

0

0

М ИГ6.4.1 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски
дейности”

М ИГ7.2 „Инвестиции в
създаването,
подобряването или
разширяването на всички
видове малка по мащаби
инфраструктура„

М ИГ7.5 „Инвестиции за
публично ползване в
инфраструктура за отдих,
туристическа
инфраструктура“

49
М ерки, извън обхвата на
мерките от Регламент
(EC) № 1305/2013, но
съответстващи на целите
на регламента

0

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР

ПРИОРИТЕТИ

1
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.
Насърчаване на
устойчивата и
качествена заетост и
подкрепа за
мобилността на
работната сила;
Разнообразяване
предлагането на
социални услуги,
подобряване и
изграждане състоянието
на необходимата
инфаструктура за
тяхното развитие с цел
повишаване качеството
на живот на местното
население, уязвимите
групи и малцинствата.
Насърчаване на
ресурсната
ефективност и
използване потенциала
на природното и
културното наследство
за въвеждане на
иновативни практики в
секторите с потенциал

Цел за
периода
2014 –
2020

Брой регистрирани
проекти от кандидати
за одобрение от МИГ

Брой внесени
Процент
Брой одобрени
Брой сключени
заявления от МИГ за
на
заявления от УО/ДФЗ договори с кандидати
одобрение от УО/ДФЗ
одобрение

Брой одобрени
заявления от МИГ

Брой договори с
изплатена субсидия

(брой)

за отч.
период

от скл. на
спораз.

за отч.
период

от скл. на
спораз.

за отч.
период

от скл. на
спораз.

за отч.
период

от скл. на
спораз.

за отч.
период

от скл. на
спораз.

колона 12
разделена
на колона
2

за отч.
период

от скл. на
спораз.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Процент
на
изплащан
е
колона 15
разделена
на колона
2
16

10

10

9

9

9

9

0

0

0

0

0

0

0

0

8

8

3

3

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

8

8

8

8

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

10

10

10

10

0

0

0

0

0

0

0

50
0

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева НЕПРИЛОЖИМО

ПРИОРИТЕТИ

1

Заявен
Заявен
общ
Одобрен
Заявена
Субсидия
общ
размер на
Интензите
общ
субсидия
по
размер на
разходите
т на
размер на
по
проектите разходите
по
заявената разходите
проекти
, одобрени по проект
заявления
помощ по проект
към МИГ
от МИГ
към
, подадени
от МИГ
УО/ДФЗ
в МИГ
2

3

4

5

6

7

Заявена
субсидия
към
УО/ДФЗ

8

Одобрен
Субсидия
общ
по
размер на
проектите Изплатена
разходите
, одобрени субсидия
по проект
от
от
УО/ДФЗ
УО/ДФЗ
9

10

11

Приоритет …
Приоритет …
Приоритет …
Приоритет …
………
Общо:
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева НЕПРИЛОЖИМО
Заявен
общ
Одобрен
размер на
бюджет на
ПРИОРИТ
разходите
субсидият
ЕТИ
по
а за целия
заявления
период
, подадени
в МИГ
1
2
3

Заявен
Заявен
общ
Одобрен
Субсидия
общ
размер на
общ
по
размер на
разходите размер на
проектите, разходите
по
разходите
одобрени по проект
заявления по проект
от МИГ
към
, подадени от МИГ
УО/ДФЗ
в МИГ
4
5
6
7

Заявена
субсидия
към
УО/ДФЗ

8

Одобрен
Процент
Субсидия
ОСТАТЪ
общ
на
по
К
размер на
одобрение
проектите, Сключени
Изплатена
разходите
колона 11 субсидия
одобрени договори
колона 2
по проект
разделена
от
минус
от
на колона
УО/ДФЗ
колона 11
УО/ДФЗ
2
9

10

11

12

13

14

Приоритет
…
Приоритет
…
Приоритет
…
Приоритет
…
……
Общо:
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Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони
Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата;
2. Таблицата се попълва за годината на доклада НЕПРИЛОЖИМО
Приоритети на съюза за
развитие на селските
райони

Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен Брой одобрени заявления Брой одобрени заявления
Брой изплатени
допринасят проектите
от МИГ
от ДФЗ
заявления от ДФЗ в лв.

1

2
1А

Стимулиране на трансфера
на знания и иновациите в
областта на селското и
горското стопанство и
селските райони с акцент
върху следните области:

1B

1C
Повишаване на
жизнеспособността на
земеделските стопанства и
конкурентоспособността на
всички видове
селскостопанска дейност
във всички региони и
насърчаване на
новаторските технологии в
селското
стопанство
насърчаване
на и
организацията на
хранителната верига,
включително преработката
и предлагането на пазара на
селскостопански
продукти,на хуманното
отношение към животните и
управлението на риска в
селското стопанство с
акцент върху следните
Възстановяване, опазване и
укрепване на екосистемите,
свързани със селското и
горското стопанство, с
акцент върху следните
области:

2A

2B

3A

3B

4A

4B
4C

Насърчаване на
ефективното използване на
ресурсите и подпомагане на
прехода към
нисковъглеродна и
устойчива на изменението
на климата икономика в
селското стопанство,
сектора на храните и
горското стопанство, с
акцент върху следните
области:

5A

5B

5C

5D

5E

3

4

5

Субсидия по проектите,
одобрени от МИГ в лв.
6

Субсидия по проектите,
Изплатена субсидия в лв.
одобрени от ДФЗ в лв.
7

8

Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и
развитието на базата от знания в селските райони;
Укрепване на връзките между селското стопанство,
производството на храни, горското стопанство и
научноизследователската дейност и иновациите,
включително с цел подобряване на екологичното
управление и екологичните показатели;
Поощряване на ученето през целия живот и
професионалното обучение в секторите на селското и
горското стопанство;
Подобряване на икономическите резултати на всички
земеделски стопанства и улесняване на
преструктурирането и модернизирането на
стопанствата, особено с оглед на увеличаването на
пазарното участие и ориентация и на разнообразяването
в селското стопанство;
Улесняване на навлизането на земеделски стопани с
подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и
по-специално приемствеността между поколенията;
Подобряване на конкурентоспособността на
първичните производители чрез по-доброто им
интегриране в селскостопанската и хранителната верига
посредством схеми за качество, които да добавят
стойност към селскостопанските продукти,
популяризиране на местните пазари и къси вериги на
доставки, групи на производителите и организации и
междубраншови организации;
Подпомагане на превенцията и управлението на риска
на стопанствата;
Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното
разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и
в зони с природни или други специфични ограничения
и земеделие с висока природна стойност, както и на
състоянието на европейските ландшафти;
Подобряване управлението на водите, включително
управлението на торовете и пестицидите;
Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване
на управлението им;
Повишаване на ефективността при потреблението на
вода в селското стопанство;
Повишаване на ефективността при потреблението на
енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата
промишленост;
Улесняване на доставките и използването на
възобновяеми източници на енергия, на странични
продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни
суровини за целите на биоикономиката;
Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк
от селското стопанство;
Стимулиране на съхраняването и поглъщането на
въглерода в сектора на селското и горското стопанство;
Улесняване на разнообразяването, създаването и
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Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР
Таблицата се попълва за годината на доклада НЕПРИЛОЖИМО

Мярка

1

За мярката за сътрудничество (член
35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013,
където е приложимо

За мярка 1.1 и др. подобни,
включени в стратегията за ВОМ Р

Приоритет

2

3

Област

4

P1

Стимулиране на трансфера на
знания и иновациите в областта на
селското и горското стопанство и
селските райони

1B

P1

Стимулиране на трансфера на
знания и иновациите в областта на
селското и горското стопанство и
селските райони

1C

P2

Подобряване на жизнеспособността
на стопанствата и
конкурентоспособността на всички
видове земеделие във всички
региони; насърчаване на новаторски
селскостопански технологии и
устойчивото управление на горите

2A

P2

Подобряване на жизнеспособността
на стопанствата и
конкурентоспособността на всички
видове земеделие във всички
региони; насърчаване на новаторски
селскостопански технологии и
устойчивото управление на горите

P3

P3

Насърчаване на добро
организиране на хранителната
верига, в т.ч. преработката и
търговията със селскостопански
продукти, хуманното отношение
към животните и управлението на

5

6

Брой/

Брой/

Площ/

Площ/

Размер за проекти, одобрени от
ДФЗ за периода на доклада

Размер за проекти, изплатени от
ДФЗ за периода на доклада

7

Укрепване на връзките между
селското стопанство,
производството на храни, горското
стопанство и
Проекти за сътрудничество по
научноизследователската дейност и мярката за сътрудничество (член 35
иновациите, включително с цел
от Регламент (ЕС) № 1305/2013
подобряване на екологичното
управление и екологичните
показатели
Поощряване на ученето през целия
живот и професионалното обучение
Брой на участниците в обучения
в секторите на селското и горското
стопанство
Подобряване на икономическите
резултати на всички земеделски
стопанства и улесняване на
преструктурирането и
Брой на стопанствата/
модернизирането на стопанствата,
бенефициентите, получаващи
особено с оглед на увеличаването на
подкрепа
пазарното участие и ориентация и
на разнообразяването в селското
стопанство

2B

Улесняване на навлизането на
земеделски стопани с подходяща
квалификация в селскостопанския
сектор, и по-специално
приемствеността между
поколенията

Брой на стопанствата/
бенефициентите, получаващи
подкрепа

3A

Подобряване на
конкурентоспособността на
първичните производители чрез подоброто им интегриране в
селскостопанската и хранителната
верига посредством схеми за
качество, които да добавят стойност
към селскостопанските продукти,
популяризиране на местните пазари
и къси вериги на доставки, групи на
производителите и организации и
междубраншови организации

Брой на стопанствата/
бенефициентите, получаващи
подкрепа

За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4,
17.1 и др. подобни на тях, включени
в стратегията за ВОМ Р
Насърчаване на добро
организиране на хранителната
верига, в т.ч. преработката и
търговията със селскостопански
продукти, хуманното отношение
към животните и управлението на
риска в селското стопанство

Индикатор
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3B

Подпомагане на превенцията и
управлението на риска на
стопанствата

Брой на стопанствата/
бенефициентите, получаващи
подкрепа

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/
ПОЛУЧАТЕЛИ

1

Цел за
периода
2014 –
2020

Брой регистрирани
заявления от
кандидати за
одобрение от МИГ

Брой одобрени
заявления от МИГ

(брой)

за отч.
период

от скл. на
спораз.

за отч.
период

от скл. на
спораз.

за отч.
период

от скл. на
спораз.

за отч.
период

от скл. на
спораз.

за отч.
период

от скл. на
спораз.

колона 12
разделена
на колона
2

за отч.
период

от скл. на
спораз.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Брой внесени
Процент
Брой одобрени
Брой сключени
заявления от МИГ за
на
заявления от УО/ДФЗ договори с кандидати
одобрение от УО/ДФЗ
одобрение

Брой договори с
изплатена субсидия

Процент
на
изплащан
е
колона 15
разделена
на колона
2

от ЕЗФРСР
ПУБЛИЧНИ
М ИГ

0

0

Публичен орган/ община

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

НПО

8

8

8

8

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

други

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

12

12

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

М икро, малки или средни
предприятия

8

8

3

3

Общини

2

2

2

2

НПО

1

1

Общо от ОПРЧР

11

11

ЧАСТНИ
М алко или средно предприятие
М икропредприятие (Моля,
отбележете и юридическата
форма)
Физическо лице
ЕТ
Лице, рег истрирано по ТЗ
Друго (ако е приложимо)
Общо от ЕЗФРСР:

12

от ОПРЧР

0
5

5

ОБЩО:
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Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева СЪЩОТО КАКТО ЗА 2018 ГОДИНА

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/
ПОЛУЧАТЕЛИ

Одобрен
бюджет на
субсидият
а за целия
период

Заявен
общ
размер на
разходите
по
заявления
подадени
в МИГ

1

2

3

Заявен
Заявен
общ
Одобрен
Субсидия
общ
размер на
общ
по
размер на
разходите размер на
проектите разходите
по
разходите
, одобрени по проект
заявления по проект
от МИГ
към
, подадени от МИГ
УО/ДФЗ
в МИГ
4

5

6

7

Заявена
субсидия
към
УО/ДФЗ

8

Одобрен
Субсидия
ОСТАТЪ
общ
по
К
размер на
проектите Сключени
разходите
, одобрени договори
колона 2
по проект
от
минус
от
УО/ДФЗ
колона 11
УО/ДФЗ
9

10

11

12

Процент
на
одобрение
колона 11
разделена
на колона
2
13

Изплатена
субсидия

14

от ЕЗФРСР
ПУБЛИЧНИ
М ИГ
Публичен орган/ община
НПО
други
ЧАСТНИ
М алко или средно предприятие
М икропредприятие (Моля,
отбележете и юридическата
форма)
Физическо лице
ЕТ
Лице, рег истрирано по ТЗ
Друго (ако е приложимо)
Общо от ЕЗФРСР:
от ОПОС
Добавят се редове за съответните
типове кандидати/получатели
Общо от ОПОС
от ОПНОИР
Добавят се редове за съответните
типове кандидати/получатели
Общо от ОПНОИР
от ОПРЧР
Добавят се редове за съответните
типове кандидати/получатели
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева НЕПРИЛОЖИМО

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
1

Име на
кандидата
/
получател
я
2

Име на
проекта
3

Заявен
общ
размер на
разходите
по
заявления
подадени
в МИГ
4

Заявен
общ
Заявен
размер на
Одобрен
общ
разходите
общ
Субсидия Отхвърле
размер на
по
размер на
по
но/
разходите
заявления
% на
разходите проектите оттеглено/ Мотив за по проект
, подадени заявената по проект , одобрени анулирано отхвърлян
към
в МИГ
помощ
от МИГ
от МИГ заявление
е
УО/ДФЗ
5
6
7
8
10
11
9

Заявена
субсидия
към УО/
ДФЗ
12

Одобрен
общ
размер на Одобрена
субсидия
разх. по
от
проект от
Изплатена
УО/ ДФЗ УО/ДФЗ субсидия
13
14
15

М ерки, финансирани от ПРСР 2014 2020 г. (ЕЗФРСР)
………
М ерки, които не са част от ПРСР
2014 - 2020 г. , но са включени в
Регламент (EC) № 1305/2013
(финансирани от ЕЗФРСР)
………
М ерки, извън обхвата на мерките от
Регламент (EC) № 1305/2013, но
съответстващи на целите на
регламента (финансирани от
ЕЗФРСР)
………
М ерки, финансирани от ОПОС
(ЕФРР)
………
М ерки, финансирани от ОПНОИР
(ЕСФ)
………
М ерки, финансирани от ОПРЧР
(ЕСФ)
………
М ерки, финансирани от ОПИК
(ЕФРР)
………
М ерки, финансирани от ПМ ДР
(ЕФМ ДР)
………
Общо:
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