
             

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ   

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРАЛДЖА 2016г.”
 

ДОКЛАД  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 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. 

 

 

Отчетът за дейността на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“ обхваща 

периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 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  

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/,. 

През отчетния период няма промяна в състава на членовете на УС.  

 

 1. Извършени дейности  
 

През 2019 година  са извършени следните промени, касаеща органите на управление на МИГ: 

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. 

Промени касаещи органите на управление на МИГ не са извършени. 

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 
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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. 

 

2. Заседания на Управителния съвет 

   През 2019 г. бяха проведени двадесет и седем  Заседания на Управителния съвет на СНЦ 

„МИГ – Стралджа 2016г.”. 

 

3. Обучения 

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 

 

 

 

 

    

 

Председател на УС: ………..……………. 

Дата: 27.01.2020 г.                    / Николай Николов / 
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