
            
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони ! 

                                                                                                                                                  

www.eufunds.bg 
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 

"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно 
развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ 

Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 
"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.  
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     /д-р Ивелина Гецова/ 

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И 

КОНСУЛТАТИВНИ ДЕЙНОСТИ 

НА МИГ“ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ ЗА 2021 ГОДИНА 
 

Приет на проведено Общо събрание на 05.02.2021г. 

 
 

СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица“ изпълнява сключено Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за ВОМР № РД50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане 

на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 

19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 

за периода 2014 – 2020 г., Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ 

– Лясковец – Стражица” на МЗХ. 

 

СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица“ изпълнява дейности връзка със Заповед № РД 09-55 / 

25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на 

Стратегия за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, по 

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

местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. 

 

Годишен План за информационни и консултационни дейности 
№ Дейност Описание Индикативна 

дата: 

Вид  

 
 

1 Консултиране на 

потенциални 

бенефициенти по 

отворени приеми на 

Консултиране/подпомагане на 

кандидати с проекти към СВОМР 

по отворените мерки на ПРСР и , 

ОПРЧР  

Текущо по 

време на  

всеки отворен 

прием през 

Консултациите 

се извършват 

от екипа на 

МИГ и външни 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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МИГ Консултациите ще се предоставят 

по предварително оповестен 

График в офиса на МИГ. 

2021г. експерти/ 

Консултанти, 

наблюдатели и 

др. 
2. Подготовка и 

отпечатване на 

информационни и 

рекламни материали 

МИГ планира да отпечатва 

брошури, дипляни, банери, 

плакати, рекламни комплекти и 

изготвяне на материали, 

подпомагащи потенциалните 

получатели на финансова помощ 

при разработването на дейности и 

подготовката на заявления 

 

 

Текущо през 

годината 

 

Външна услуга 

 

Екип 

3. Информационни 

срещи на територията 

на МИГ за най-малко 

10 участника; 

Напредък в прилагането на 

СВОМР. Споделяне. 

Съгласно 

Годишен план 

за дейности 

през  

2021г. 

Външна услуга 

 

Екип 

4 Създаване и 

реализиране на 

публикации в печатни 

и електронни медии и 

излъчвания в радио- и 

телевизионни медии  

Публикации в местни или 

регионални медии 

 

Текущо през 

годината 

 

Външна услуга 

 

Екип 

5 Поддръжка на 

интернет страница, в 

т.ч.  

Поддържане на актуални новини 

и информация за дейностите на 

МИГ 

 

Текущо през 

годината 

 

Външна услуга 

Екип 
6 Текуща разяснителна 

работа с местната 

общност  

Текуща консултация, срещи и 

разходи с потенциални 

бенефициенти и представители 

на местната общност с идеи и 

намерения да разработват 

проекти към СВОМР. 

 

Текущо през 

годината 

 

 

Екип 

7 Провеждане на 

информационни 

семинари на 

територията на МИГ 

за най-малко 20 

участника 

Тема: активно прилагане на 

местното партньорство за 

успешно реализиране на СВОМР  

Обосновка: организиране и 

провеждане на 10 

информационни семинара на 

територията на общините 

Лясковец и Стражица с панели за 

разговори и обсъждане с 

 

 

Съгласно 

Годишен план 

за дейности 

през  

2020г. 

 

Външна услуга 

 

Екип 



            
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони ! 

                                                                                                                                                  

www.eufunds.bg 
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 

"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно 
развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ 

Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 
"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.  

участниците на аспектите на 

местното партньорство. 

8 Хепънинг на МИГ за 

проекти, които се 

реализират 

)Разработване на 

цялостна концепция 

за създаване на 

уникален за 

територията празник 

на МИГ 

 

 

 

 

Общностно събитие за 

територията 

 

 

 

Един път 

годишно 

 

 

 

Външна услуга 

 

Екип 

9 Организиране на 

eднодневно обучение 

за местни лидери за 

изпълнение на 

проекти за най-малко 

10 участника 

Тема: Електронно отчитане в 

ИСУН 2020 на проекти към 

СВОМР на МИГ. – 4 броя, по 2 за 

Лясковец и 2 за Стражица 

Съгласно 

Годишен план 

за дейности 

през 

2021г. 

Външна услуга 

 

Екип 

10 Организиране на 

еднодневно обучение 

за местни лидери за  

отчитане на проекти 

към СВОМР за най-

малко 10 участника 

Тема: Често допускани грешки 

при подготовката и изпълнението 

на проекти. Финансови корекции. 

- – 6 броя, по 3 за Лясковец и 3 за 

Стражица 

Съгласно 

Годишен план 

за дейности 

през 

2020г. 

Външна услуга 

 

Екип 

11 Организиране на 

еднодневно обучение 

за местни лидери за 

работа в мрежа  за 

най-малко 10 

участника 

Тема: Иновативни лидерски 

подходи в местното развитие и 

прилагането на СВОМР. 

Изграждане на активна общност.  

Добри примери – 4 броя, по 2 за 

Лясковец и 2 за Стражица 

Съгласно 

Годишен план 

за дейности 

през 

2020г. 

Външна услуга 

 

Екип 

12 Еднодневни обучения 

на екипа и членове на 

КВО, УС  и КС във 

връзка с прилагане на 

Стратегията за ВОМР 

за не по-малко от 10 

участника 

Тема: Придобиване на 

компетентност за  възлагане на 

процедури по ПМС 160 и ЗОП. -2 

броя, по 1 за Лясковец и 1 за 

Стражица 

Съгласно 

Годишен план 

за дейности 

през 

2020г. 

Външна услуга 

 

Екип 

13 Обучително пътуване 

в МИГ от ЕС 

(чужбина) за обмен на 

добри практики за 

екипа, УС и КС на 

МИГ 

Обмен на добри практики с 

Местни инициативни групи от 

Европейския  съюз за прилагане 

на ВОМР. 

Тема: Проучване на опита на 

МИГ в ЕС за създаване на местна 

марка, бранд и продукти по 

Съгласно 

Годишен план 

за дейности 

през 

2021г. 

Външна услуга 

 

Екип 
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проекти, финансирани от МИГ. 

Административна дейност на 

МИГ от ЕС.Проекти, 

финансирани от ЕЗФРСР и ЕСФ. 

Обосновка: МИГ“Лясковец-

Стражица“ има нужда от обмен 

на опит по темата във връзка с 

прилагане на свои мерки от 

СВОМР и поощряването на 

бенефициенти за развитие на 

идентичност на своята територия. 

 

 

 


