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ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ “МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - СТРАЛДЖА 2016г.“ ЗА 2017 Г.

Настоящият доклад е разработен на основание чл. 8 от Правилата за реда
от Правила за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за
набиране и разходване на имуществото на Сдружение с нестопанска цел
„Местна инициативна група – Стралджа 2016г.”, чл.35, ал.5 от Устава на
СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.” и чл. 40, ал. 2 от Закона за юридическите
лица с нестопанска цел, и представя дейността на Сдружението във връзка с
постигане на поставените цели и организационно и институционалното му
развитите през 2017 г.
Отчетът за дейността на Управителния съвет на СНЦ „МИГ –
Стралджа 2016“ обхваща периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
СНЦ „МИГ – Стралджа 2016” е учредена на 11.04.2016г. Учредители
са 22 юридически и физически лица от община Стралджа. Сдружение с
нестопанска цел „Местна инициативна група – – Стралджа 2016г.“ е вписано
по ф.д. № 18/2016 на Ямболския окръжен съд и в Централен регистър на
юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност при
Министерство на правосъдието под № 20160812078.
Сдружението е със седалище и адрес на управление в гр. Стралджа, ул.
„Хемус“ № 10, обл. Ямбол.
МИГ „– Стралджа 2016” е публично - частно партньорство, учредено и
регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/,
определено за извършване на общественополезна дейност, в чийто предмет
на дейност е включено подпомагане на доброто управление и устойчиво
развитите на селските райони, утвърждаване на европейските практики и
подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу – нагоре,
включително подхода ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие
(ВОМР), подкрепено от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
През отчетния период имаше промяна в състава на членовете на УС. На
30.06.2017г. с протокол за решение на Общото събрание се освободи член от
УС, като на негово място бе избран Едрьо Вълев Шидерски като член на УС.
1. Извършени дейности

През отчетния период стартира проект за подготвителни дейности №
19-19-1-01-46, изпълняван от Община Стралджа като водещ партньор,
финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка
19 „Водено от общностите местно развитие” на Програмата за развитие на
селските райони (2014-2020) по договор № РД 50-212 / 07.12.2015 г.
2. Заседания на Управителния съвет
През 2017 г. бяха проведени четири Заседания на Управителния съвет
на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.”.
1.1. На 18.04.2017 г. с дневен ред: Обсъждане възможността за
включване в Стратегията за ВОМР мерки с финансиране от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20142020 и решение за определяне на организационната структура
и щата на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.”
1.2. На 07.06.2017 г. с дневен ред: Решение за свикване на Общо
събрание с дневен ред:
Одобрение на актуализираната
Стратегия за Воденото от общностите местно развитие на
СНЦ МИГ – Стралджа 2016 и свобождаване на член на
Управителния съвет на СНЦ МИГ – Стралджа 2016г. и
избиране на нов
1.3. На 27.07.2017 г. с дневен ред: Решение за свикване на Общо
събрание с дневен ред: Вземане на решение за изменение и
допълване на Устава на СНЦ МИГ – Стралджа 2016г.
1.4. На 14.08.2017 г. с дневен ред: Избор на Изпълнителен
директор и Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР на
СНЦ МИГ – Стралджа 2016г. и определяне на длъжностните
им характеристики.

Дата: 15.05.2018 г.

Председател на УС: ………..…………….
/ Николай Николов /
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