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ДОКЛАД  

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

2019 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 2019 г. 

 

I. Обща информация. Предмет на дейност. Органи на управление 

 

Отчетът за дейността на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“ обхваща периода от 01.01.201 г. 

до 31.12.2019 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. 1. Общо събрание на „МИГ- Стралджа 2016г.“ 

Няма промени в състава на Общото събрание на „МИГ-Стралджа 2016г.”  

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. 

През 2019 г. бяха проведени три общи събрания на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016”. 
 

2. Колективния управителен орган на МИГ-Стралджа 2016 г. 

Няма промени в състава на Управителния съвет на „МИГ-Стралджа 2016г.” 

През 2018 г. бяха проведени двадесет и седем  Заседания на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – 

Стралджа 2016г.”. 
 

 

II. Ивършени дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за ВОМР“ 
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 1. Управление на стратегия за ВОМР“ 
 

С решения на Общото събрание от 07.01.2019 г.са одобрени промени в Стратегията 

за ВОМР, които са  одобрени от УО на ПРСР и УО на ОП „РЧР” в Допълнително 

споразумение №РД 50-42/26.03.2019 г. 

Одобрено от УО на ПРСР и УО на ОП „РЧР” Допълнително споразумение №РД 50-

42/20.08.2019 г. във връзка с процедирани от УО на ПРСР промени касаещи размера на 

БФП по някои от дейностите по мярка 6.4.1, 

С решения на Общото събрание от 20.08.2019 г.са одобрени промени в Стратегията 

за ВОМР, които са  одобрени от УО на ПРСР и УО на ОП „РЧР” в Допълнително 

споразумение №РД 50-42/08.01.2019 г. 

Във връзка с изискванията на  чл.43, ал.1, т.1 от Наредба № 22 от 2015 г. на МЗХ, до 

УО на ПРСР 2014 – 2020 г. е изпратено Заявление за одобрение на промяна на 

споразумение за изпълнение на СВОМР на МИГ-Стралджа 2016г  № РД 50-42/27.04.2018 

г. във връзка с предвидена промяна в състава на персонала на МИГ, като се предвижда да 

се назначи счетоводител на трудов договор; До момента промяната не е влязла в сила. 

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 

2. Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР 
 

 На 22-23 декември 2019 г. се проведе двудневно обучение на екипа и членовете на 

КВО по процедурите за подбор и оценка на проекти към стратегията в гр.Стралджа 

През отчетния период бяха проведени: 

 Двудневно обучениe свързано с подготовката на проекти по СВОМР, на 18 и 19 

декември 2019 г. за минимум 10 участника в гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, в 

залата на общински съвет от 10,00 ча в „Клуб на пенсионера”, гр.Стралджа,  

 Двудневно обучениe на 20 местни лидери от стопанския сектор относно  

Възможности за финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР, 

правила, процедури икандидатстване на 20 и 21 декември 2019 г. в в „Клуб на 

пенсионера”, гр.Стралджа 

 10 Информационни семинари  за 10 участници – местни лидери – потенциални 

кандидати  и за уязвими групи от населението – на 11 декември 2019 г. в 

с.Каменец и в с.Поляна, на 12 декември 2019 г. в с.Войника и в с.Първенец, на 13 

декември 2019 г. в с.Джинот и в с.Иречеково, на 16 декември 2019 г. в с.Чарда  и  

с.Зимница  и на 17 декември 2019 г. в с.Маленово и в с.Атолово  

 Изготвени бяха следните проучвания и анализи: 

 1. Развитие на биологично земеделие и друго алтернативно земеделие на 

територията на МИГ Стралджа 2016: възможности и добри европейски практики“;  

Анализът съдържа: анализ на данните, условия и възможности за био и алтернативно 

земеделие, европейска и национална нормативна база,  анализ на състоянието и 

перспективите за био земеделие на територията на МИГ, добри европейске практики 

 2.Изследване степента на публичност и информираност по прилагане на 

Стратегията на ВОМР на територията на МИГ - Стралджа 2016: възможности и добри 

европейски практики. 

Анализът съдържа: изисквания за публичност и информираност, изпълнение на 

изискванията за публичност и информираност по време на изпълнение на СВОМР, 

проучване мнението на населението и анализ на данните, добри европейске практики, 

възможности, изводи и препоръки 
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 Изпълнена бе услуга с предмет „Дейности за популяризиране, информиране 

и публичност: Подготовка и отпечатване на  брошура A4 с насоки за кандидатстване и 

други материали, относно мерките включени в СВОМР, изработка на рекламни 

ключодържатели; рекламни стенни часовници; брандирани чаши; рекламни шапки; 

рекламни визитници; Отпечатване на настолни рекламни календари; комплект рекламни 

календари, Изработка и монтаж на билборд за популяризиране на МИГ“ 

 Изпълнена бе услуга с предмет: Изработка на видеофилм за дейността на 

МИГ  с минимална продължителност 8 мин.“ 

III. Прилагане на операции в рамките на СВОМР 

 

 

През 2019 г. бяха отворени  процедури за кандидатстване по М 6.4.1 Инвестиционна подкрепа 

за неземеделски дейности“ и по М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – първи и втори прием от 

ПРСР 

Подадени бяха 14 проекта на стойност 1 641 976,84 лв. , като бяха одобрени 9 проекта на 

стойност 1 146 250,85 лв. 

По ОП РЧР бяха отворени четири процедури по Мярка  1.6 „Подобряване качеството на 

работната сила за устойчиво интегриране на пазара на труда“, М 1-1.3 „Местни инициативи за 

заетост за търсещите работа и неактивните лица“, М 2.1 „Интегрирани услуги за социално-

икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ и М 2.3. „Осигуряване 

на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване на хора с увреждания и хора над 

65 г. в невъзможност за самообслужване” 

Подадени бяха 3 проекта на стойност 899 613,48 лв. , като бяха одобрени 3 проекта на 

стойност 858 980,04  лв. От УО са одобрени и сключени договори по 2 проекта на стойност 

593 188,62 лв. 

 

IV. Приходи и разходи на Сдружението. Финансов резултат 

 

Приходите на СНЦ „СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.” през 2019 г. са в размер на 107 174,48 

лв., -   безвъзмездно финансиране съгласно Споразумението за изпълнение на СВОМР 

 

Текущите разходи за управление и разходите за популяризиране на СВОМР през 2019 г. са 

в размер на 110 757,46 лв.,  

          

 

 

 

 

 

    

 

Председател на УС: ………..……………. 

Дата: 27.01.2020г.              / Николай Николов / 
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