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ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА СНЦ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРАЛДЖА 2016г.“ ЗА
2018 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 2018 г.
I.

Обща информация. Предмет на дейност. Органи на управление

Отчетът за дейността на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“ обхваща периода от 01.01.2018 г.
до 31.12.2018 г.
СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.” 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 2016г.” е публично - частно партньорство, учредено и регистрирано по
Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, Органите на управление на
сдружението са общо събрание, управителен съвет и председател.
В съответствие с подписаното Споразумение № РД 50-42/27.04.2018 г. за изпълнение на на
Стратегия за ВОМР
I.

Общо събрание на „МИГ- Стралджа 2016г.“

На основание постъпили заявления от:

НЧ „Пробуда-1997”, с.Маленово, НЧ „Изгрев-1929”, с.Саранско и ЗП Георги Иванов
Алексиев с решение на Управителния съвет на МИГ-Стралджа 2016г. от 14.11.2018
година е прекратено тяхното членство в Общото събрание на Сдружението.
Със същото решение са приети - „Варовик-комерс” ЕООД, с.Каменец, ЕТ „КаливанаИванка Георгиева”, с.Каменец, НЧ „Просвета-1927”, с.Иречеково, НЧ „Изгрев-1958”,
с.Джинот и НЧ „Съгласие-2009”, с.Атолово за нови членове на Общото събрание на СНЦ
МИГ-Стралджа 2016г.
Промяната в колективния управителен орган на МИГ-Стралджа 2016 г.
1. Заличен е

вписаният като член на Управителния съвет Тодор Добрев Атанасов, ЕГН

7705279046, представител на СНЦ „Младежта за просперитета на гр.Стралджа” (нестопански
сектор)
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2. Вписан е нов член на Управителния съвет: Стоянка Йорданова Костадинова, ЕГН 4801019115,
като представляващ „Сдружение Диабет – Стралджа” ( нестопански сектор) .
Вписването отразява решенията на проведеното на 28.06.2018 година Общо събрание на МИГСтралджа 2016г. относно промени в състава на Управителния съвет. Същите са съобразени с
изискването на чл.12 ал.1 т.5 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 година.
Промените са отразени в Търговския регистър на 23.10.2018 г., когато е влязла в сила промяната в
колективния управителен орган.
Към 31.12.2018 г. общото събрание се състои от 33 физически и юридически лица, като 1
от тях (3,00%) са представители на публичния сектор, 16 (48,50%) - са представители на
стопански сектор и 16 (48,50%) - са представители на нестопански сектор.
В изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно
развитие № РД 50-42/27.04.2018 година, съгласно член 10 от него и основание член 39 от Наредба
№ 22 от 14.12.2015 година на МЗХ на 11.07.2018 година е заявена промяна на Споразумението за
финансиране на изпълнение на СВОМР на СНЦ „МИГ- Стралджа 2016г.“, На 16.10.2018 г. е
подписан Анекс за промяна на Споразумението за изпълнение на СВОМР.
На 20.09.2018 година е заявена нова промяна и на 08.01.2018 г. е подписан Анекс за промяна
на Споразумението за изпълнение на СВОМР
II.
Съществени дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и
програмите на организацията и постигнатите резултати

1. Изпълнение на проекти от МИГ Стралджа 2016г.:
Стратегия за ВОМР между УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.”,
през отчетния период извършените дейности бяха насочени основно към подготвка на документи
за обявавена на приеми по мерките от СВОМР
В изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно
развитие № РД 50-42/27.04.2018 година, съгласно член 10 от него и основание член 39 от Наредба
№ 22 от 14.12.2015 година на МЗХ на 11.07.2018 година е заявена промяна на Споразумението за
финансиране на изпълнение на СВОМР на СНЦ „МИГ- Стралджа 2016г.“, На 16.10.2018 г. е
подписан Анекс за промяна на Споразумението за изпълнение на СВОМР.
На 20.09.2018 година е заявена нова промяна и на 08.01.2018 г. е подписан Анекс за промяна
на Споразумението за изпълнение на СВОМР
За периода на доклада са извършени дейности, свързани с управлението и администрирането
на стратегията, в съответствие с одобрените дейности и разходи съгласно Заповедта за одобрение
на дейностите и разходите по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от
общностите местно развитие" за 2018 г.
 На 27 и 28 декември 2018 г. в гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, в залата на общински съвет от
10.00 часа се проведе двудневно обучение на екипа и членове на общото събрание относно
отговорностите, свързани с администриране изпълнението на СВОМР, процедури,
правила, мониторинг, по нормативна уредба и изграждане на екипна ефективност
В обучението взеха участие 10 представител
През отчетния период бяха проведени:
- Двудневно обучениe на 20 местни лидери от стопанския сектор относно Възможности за
финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР, на 28 и 29 ноември 2018 г. в
„Клуб на пенсионера”, гр.Стралджа,
- Двудневно обучениe на 20 местни лидери от нестопанския сектор относно Възможности
за финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР, на 28 и 29 ноември 2018 г. в
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-

Заседателна зала на Общински съвет, гр.Стралджа
Информационна среща за 20 участници за представяне на СВОМР и възможностите за
кандидатстване на 26 ноември 2018 г. в „Клуб на пенсионера”, гр.Стралджа,
10 Информационни срещи за 10 участници за представяне на СВОМР и възможностите за
кандидатстване – на 17 декември 2018 г. в с.Каменец, с.Тамарино, на 18 декември
с.Войника, с.Първенец, на 19 декември с.Недялско и в с.Воденичене, на 20 декември в
с.Маленово и в с.Лозенец и на 21 декември в с.Зимница и в с.Иречеково.

2. Общи събрания
През 2018 г. бяха проведени седем общи събрания на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016”.
2.1. На проведеното заседание на 28.06.2018 г. след разглеждането, обсъждането и
направеното гласуване бяха приети следните решения:
1. Вземане на решения за промени в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно
развитие на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016г.“;
2. Вземане на решение за кандидатстване СНЦ „МИГ - Стралджа 2016г.“ по подмярка
19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни
групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.
3. Доклад за дейността на УС на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016г.“ през 2017 година;
4. Приемане на Годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016г.“ за 2017 година;
5. Приемане на Годишен доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на СНЦ „МИГ Стралджа 2016г.“ през 2017 година;
6. Определяне размера на годишния членски внос за 2018 година;
7. Приемане на бюджета СНЦ „Стралджа 2016г.“ за 2018 година;
8. Освобождаване и избор на нови членове на УС
9. Решение за пререгистрация на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016г.“ в Търговския регистър към
Агенция по вписванията
2.2. На проведеното заседание на 18.09.2018 г. след разглеждането, обсъждането и
направеното гласуване бяха приети следните решения:
1. Вземане на решения за промени в одобрената Стратегия за Водено от общностите
местно развитие на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016г.“;

3. Заседания на Управителния съвет
През 2018 г. бяха проведени четири Заседания на Управителния съвет на СНЦ „МИГ –
Стралджа 2016г.”.
На 30.05.2018 г. с дневен ред:
 Вземане на решение за свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.“ ;
 Приемане на вътрешни правила и процедури на Сдружението;
 Приемане на Индикативен график на процедурите за приемите по съответните мерки от
стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016”
 Решение за членство на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016” в Национална Асоциация на МИГ в
България и Асоциация Българска Национална ЛИДЕР мреж
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На 30.06.2018 г. с дневен ред: Вземане на решение за утвърждаване на насоки за
кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в
създаването,

подобряването или

разширяването на

всички

видове малка

по мащаби

инфраструктура“ от СВОМР на територията на МИГ – Стралджа 2016свикване на Общо събрание
на СНЦ „Стралджа 2016г.“
На 27.08.2018 г. с дневен ред:
 Разглеждане на постъпилите документи за участие в конкурса за избор на външни експерти –
оценители
 Вземане на решение за свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.“ ;
На 12.09.2018 г. с дневен ред:
 Разглеждане на постъпилите допълнително изискани документи от кандидати в конкурса за
избор на външни експерти – оценители, и приемане на списък с одобрените оценители към
СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.”
 Приемане на актуализиран Индикативен график за прием по мерки от Стратегията за ВОМР
на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.”
Одобрение на планирани дейности и разходи за 2019 гРазглеждане на постъпилите
допълнително изискани документи от кандидати в конкурса за избор на външни експерти –
оценители, и приемане на списък с одобрените оценители към СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.”
 Приемане на актуализиран Индикативен график за прием по мерки от Стратегията за ВОМР
на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.”
На 27.09.2018 г. с дневен ред:
Приемане на актуализиран Индикативен график за прием по мерки от Стратегията за
ВОМР на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.”
На 14.11.2018 г. с дневен ред:
 Вземане на решение за утвърждаване на насоки за кандидатстване по процедура за подбор
на проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски
дейности“ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016г.”
 Приемане на Вътрешни правила за провеждане на подбор на членове от ОС на СНЦ „МИГСтралджа 2016г.” за участие в комисии за подбор на проектни предложения
 Приемане на Правилник за набиране, обработване и съхранение на лични данни в СНЦ
„МИГ-Стралджа 2016г.”
 Вземане на решение за приемане и напускане на членове на Общото събрание съгласно
чл.35, т.9 от Устава на Сдружението
На 19.12.2018 г. с дневен ред:
 Вземане на решение за нова начална и крайна дата прием на проектни предложения по
Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от СВОМР на
територията на „МИГ – Стралджа 2016г.”
 Вземане на решение за свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.“ ;
 Приемане на актуализиран Индикативен график за прием по мерки от Стратегията за
ВОМР на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.”
III.

Приходи и разходи на Сдружението. Финансов резултат

Наличност към 01.01.2018 г. – 1 042 лв.
Приходите на СНЦ „СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.” през 2018 г. са в размер на 106 928 лв.,
от които:
45 000 лв. са получена временна финансова помощ от Община Стралджа;
61 928 лв. безвъзмездно финансиране съгласно Споразумението за изпълнение на
СВОМР
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Текущите разходи за управление и разходите за популяризиране на СВОМР през 2018 г. са
в размер на 81 170 лв.,
Задължения (за наеми, ел.енергия) - 7 109 лв. в т.ч. 6 940 лв. за проведено обучение и
разпатени януари 2019 г.
Към 31.12.2018 г. СНЦ МИГ – Стралджа 2016г. разполага с 26 800 лв.

Дата: 08.03.2018 г.

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