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ДОКЛАД  

ЗА ДЕЙНОСТТА 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. 

 

I. Обща информация. Предмет на дейност. Органи на 

управление 

 

Отчетът за дейността на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“ обхваща 

периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 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/, 

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. 

Органите на управление на сдружението са общо събрание,  

управителен съвет и председател. 
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Към 31.12.2017 г. общото събрание се състои от 31 физически и 

юридически лица, като 1 от тях (3,20%)  са представители на публичния 

сектор, 15 (48,40%)  - са представители на стопански сектор и 15 (48,40%)  - 

са представители на нестопански сектор. 

През отчетния период имаше промяна в състава на членовете на ОС. 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. 

 

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.: 
 

Основната цел на Сдружението е да подпомага развитието на селските 

райони и допринася за тяхното укрепване; да подпомага развитието на 

селските райони в сферите на: конкурентоспособността, опазване на 

околната среда, подобряване на качеството на живот и разнообразяване на 

икономическите дейности, стимулира въвеждането на нови методи и ресурси 

и други.  

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.  

    В рамките на изпълнение на проекта бяха извършени следните 

дейности: 

- Три информационни срещи с общ брой участници 45 души – на 

10.02.16 г. в с.Зимница, на 12.02.16 г. в с.Лозенец, на 15.02.16 г. в 

с.Каменец;  

- Три информационни семинара с общо участвали 97 души – на 02.03.16 

г. в гр.Стралджа за представители на нестопанския сектор, на 07.03.16 

г. в гр. Стралджа за представители на публичния сектор, на 11.03.16 г. в 

гр.Стралджа за участници от стопанския сектор;  

- Две информационни конференции с общ брой участници 105 души – на 

21.03.16 г. в гр.Стралджа и 22.03.16 г. в гр.Стралджа;  

- Две обучения на екипа на МИГ с общ брой участници 24 души – на 

28.04.16 г. и на 29.04.16 г. в гр. Стралджа;  

- Едно двудневно обучение на местни лидери – на 04.05.16 г. и 05.05.16 

г. в гр.Стралджа с 20 участници;  
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- Три работни срещи за консултиране за подготовка на стратегията – на 

07.06.16 г. в с.Зимница, на 08.06.16 г. в гр.Стралджа и на 10.06.16 г. в с. 

Воденичане, общо участвали – 32 души;  

- Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност - 

четири броя: на 01.08.16г. присъствали 22 души в с.Войника, на 

01.08.16г. присъствали 21 души в с.Саранско, 02.08.16г. присъствали 24 

души в с. Атолово, 02.08.16г. присъствали 23 души в с.Маленово, общо 

участвали 90 души;  

-  Три обществени обсъждания на Стратегията за ВОМР: на 23.08.16г. 

присъствали 31 души в гр.Стралджа /в т. ч. двама представители на 

медиите/, на 23.08.16г. присъствали 9 души в с.Недялско, на 23.08.16г. 

присъствали 11 души в с.Иречеково, общо присъствали 51 души.  

- Беше организирано и проведено едно обществено обсъждане за 

представяне и съгласуване на актуализирана СВОМР на МИГ – 

Стралджа -2016 г., проведено на 25.05.2017г. с 48 участници.  

В обученията и в обществените обсъждания на Стратегията за ВОМР 

участваха общо 143 души /вкл. 2-ма представители на медиите/, от които ЕТ 

и търговски дружества – 6; Земеделски производители и земеделски 

кооперации – 17; НПО – 8; Народни читалища – 5; спортен клуб – 2; 

туристически дружества – 1; образователни институции, здравни и социални 

заведения – 10; представители на местната власт - 82; граждани – 10. От 

идентифицираните 9 групи от заинтересовани лица на територията на МИГ, 

представители на всичките 9 групи са взели участие в тези мероприятия.  

 

2. Общи събрания 

През 2017 г. бяха проведени две общи събрания на СНЦ „МИГ – 

Стралджа 2016”. 

2.1. На проведеното заседание на 30.06.2017 г. след разглеждането, 

обсъждането и направеното гласуване бяха приети следните решения: 

1. Одобрение на актуализираната Стратегия за Воденото от 

общностите местно развитие на СНЦ МИГ – Стралджа 2016; 

2. Освобождаване на член на Управителния съвет на СНЦ МИГ – 

Стралджа 2016г. и избиране на нов; 

2.2. На проведеното заседание на 13.08.2017 г. след разглеждането, 

обсъждането и направеното гласуване бяха приети следните решения: 

1. Вземане на решение за изменение и допълване на Устава на СНЦ 

МИГ – Стралджа 2016г. 
 

3. Заседания на Управителния съвет 

   През 2017 г. бяха проведени четири Заседания на Управителния съвет 

на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.”. 
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3.1. 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” 2014-

2020 и решение за определяне на организационната структура 

и щата на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.” 

3.2. 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 2016г. и свобождаване на член на 

Управителния съвет на СНЦ МИГ – Стралджа 2016г. и 

избиране на нов 

3.3. 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. 

3.4. 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. 

 

III. Приходи и разходи на Сдружението. Финансов резултат 

 

Приходите на СНЦ „СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.” през 2017 г. са в 

размер на 5 000,00 лв., от които: 

-  5 000,00 лв. са получена временна финансова помощ от Община 

Стралджа; 
 

Административните разходи през 2017 г. са в размер на 4 291,00 лв., от 

които: 

         1. Наем, консумативи(ел.енергия) - 1 196 лв.  

         2. Експертна консултантска помощ - 3000 лв. 

         3. Банкови такси - 95 лв. 

Задължения (за наеми, ел.енергия) - 333 лв. (не са посочени в Баланса, 

поради това, че той се съставя в хил.лв., а те са под 500 лв.)  

Към 31.12.2017 г. СНЦ МИГ – Стралджа 2016г.  разполага с 1 042,00 

лв. 

 

 

 

 

    

 

Председател на УС: ………..……………. 

Дата: 15.05.2018 г.              / Николай Николов / 

User
Stamp
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