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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА, ИЗГОТВЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.40,АЛ.2 

ОТ ЗЮЛНЦ НА СНЦ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАДОМИР - ЗЕМЕН” 

ЗА 2017г. 

 

 I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

 

Сдружение “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАДОМИР ЗЕМЕН” е 

регистрирано в Пернишкия окръжен съд, с решение по фирмено дело № 7/2017г., като 

сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Същото е регистрирано и в 

Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Министерство на 

правосъдието.  

Седалището на сдружението е в гр. Радомир, ул.”Евлоги Георгиев” № 3.  

Органи на управление на сдружението съгласно Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел и Устава са съответно Общото събрание и Управителния съвет, които 

управляват сдружението по реда, предвиден в Устава. Управителният съвет се състои от 

5-ма членове, с квота на представителство от публичен сектор, нестопански и стопански 

сектор. 

 

ІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО  ИМ 

 

Основната цел на сдружението е: 

 Подобряване качеството на живот в територията на Общините Радомир и Земен, чрез 

разнообразяване на възможностите за заетост, подобряване на техническата и 

социална инфраструктура и услугите за населението и укрепване културните 

традиции на местната общност; 

 Създаване на условия за засилване на конкурентоспособността на земеделските 

стопанства и малките и средни предприятия , за по-добра пазарна реализация; 

 Подобряване на капацитета на местната общност за развитието на територията чрез 

подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ /ВОМР/; 

 Развиване и утвърждаване на европейските практики и подходи за децентрализирано 

развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително чрез подхода ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ /ВОМР/ на Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони; 

 Насърчаване на сближаването на българската земеделска политика с общата 

селскостопанска политика на Европейския съюз; 

 Подпомагане развитието на селското стопанство и допринасяне за укрепване на 

селските райони; 

 Подпомагане на развитието на селските райони в сферата на:  

 

 подобряване на конкурентоспособността,  

 опазване на околната среда,  
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 подобряване качеството на живот,  

 разнообразяване на икономическите дейности в селските райони,  

 стимулиране на въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на селските райони 

чрез развиване на целева и иновативна политика в селските райони,  

 утвърждаване на гражданското участие като гарант за устойчиво развитие на 

общностите,  

 мобилизиране на гражданското общество при решаването на приоритетни проблеми и 

защита на публични интереси,  

 създаване на условия и реализиране на проекти за повишаване на стандарта на 

българските граждани и стимулиране на тяхната активна граждански позиция,  

 популяризиране на национално равнище на уникалността на селските райони, 

характерните за тях местни продукти, селско наследство и специфичните обичаи и 

традиции,  

 създаване на капацитет сред местната общност за запазване и обогатяване на местната 

идентичност и за изпълнение на местни инициативи отдолу-нагоре; 

 подпомагане на изграждането на граждански общество, демократизация и прозрачност в 

дейността на централните и местните органи на управление, чрез осъществяването на 

граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални 

власти; 

 повишаване на цялостната атрактивности привлекателност на селските райони като 

място за достоен и привлекателен живот и работа. 

 Средствата за постигане на целите са следните: 

 Кандидатстване за финансиране на Стратегията Водено от общностите местно 

развитие на Местна инициативна група /МИГ/ пред Министерство на земеделието и 

храните /МЗХ/ спрямо правилата на подхода Водено от общностите местно развитие 

/ВОМР/ и съответните нормативни актове и документи на МЗХ, както и 

кандидатстване за финансиране пред други програми на Европейския съюз; 

 Организиране на конкурси за финансиране на проекти по Стратегията на Местната 

инициативна група спрямо правилата на подхода Водено от общностите местно 

развитие /ВОМР/ и съответните нормативни актове и документи на МЗХ; 

 Разработване на анализи, стратегии, доклади, програмни документи, осъществяване 

на изследователски програми, социологически проучвания, експертна и 

консултантска дейност; 

 Организиране и провеждане на работни срещи, обучения, семинари, конференции, 

форуми, дебати и обсъждания с представители на всички нива на държавно 

управление, бизнес средите и нестопанските организации, създаване на партньорски 

отношения с университети, изследователски институти, държавна администрация, 

бизнес среди, осигуряване на различни форми на обучение и техническа подкрепа за 

местната общност при реализация на Стратегията за местно развитие; 

 Издаване на брошури, бюлетини и други печатни материали; 

 Прилагане на мерки за изграждане на капацитет в общността; 

 Участие в дейности на мрежа от структури в селски райони; 

 Поддържане на база от данни  и осигуряване на обмен на информация на успешни 

практики; 
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 Участие в други сдружения с нестопанска цел-асоциации, федерации и други със 

сходен предмет на дейност в страната и чужбина; 

 Подготовка и реализация на проекти за постигане на целите на сдружението, както и 

за развитие на селския регион; 

 Кандидатстване по оперативните програми на Европейския съюз и други 

международни програми; 

 Разработване на програми и участие в организацията на форуми, семинари, срещи на 

други форми на подготовка, квалификация и усъвършенстване на кадрите за 

управление на проекти; 

 Подпомагане на членовете при осъществяване на дейност, свързана с осъществяване 

на целите на сдружението; 

 Организиране на други дейности, свързани с целите на сдружението и подпомагащи 

развитието на региона. 

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 

 Обичайната дейност на сдружението е насочена към прилагането на Стратегия за 

местно развитие, която стимулира устойчивото социалноикономическо развитие и 

подобряване качеството на живот в Общините Радомир и Земен, като съдейства за 

ефективно прилагане на подхода Водени от общностите местно развитие /ВОМР/ чрез 

изпълнение на Стратегията за местно развитие и прилагане на Програмата за развитие 

на селските райони 2014-2020г. 

ІV. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД  И ПРОЕКТИ  

 

През отчетния период СНЦ „МИГ Радомир - Земен” депозира едно проектно 

предложение пред Министерство на земеделието и храните по подмярка 19.2„Прилагане 

на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 

2014-2020.  

Основна цел, която е разписана в проектното предложение, е Стратегия за Водено 

от общностите местно развитие  с която се кандидатства по подмярка 19.2 „Прилагане 

на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 

2014-2020.  

За реализацията и качественото разписване на документа са проведени редица 

подготвителни дейности и мероприятия като: провеждане на информационни кампании; 

създаване на интернет сайт; популяризиране на подхода и проучване на нагласите и 

желанията на местната общност; проучване и анализ; работни срещи, свързани с 

консултиране за подготовка на стратегията; експертна подготовка на стратегията; 

провеждане на информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност; 

провеждане на обществени обсъждания.   

Новият момент спрямо предишния програмен период е, че при евентуално 

одобрение на СВОМР, финансовият ресурс, на който ще се разчита за реализация на 

проектите, ще бъде осигурен не само от ПРСР, а ще има т. нар. мултифондов характер – 

финансова подкрепа ще се оказва и от ОП РЧР, , ОПИК, ОПНОИР. 
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 Проект беше подаден през системата ИСУН с № BG06RDNP001-19.001-0022 и е 

в бил процес на оценка. Същият е преминал успешно етапа на административната оценка 

след което е одобрен от комисията за подбор на проекти и е одобрен за финансиране, 

респективно  Стратегия за местно развитие на територията на Община Радомир - Земен. 

СВОМР ще се изпълнява до 2023 година. 

 

V. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

 

През финансовата 2017 година Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна 

група Радомир - Земен” има налични 132,40лв. като финансов ресурс Сдружението е 

получило дарения от Община Радомир под формата на ДМА на стойност 4125.07лв и 

110.00лв. от ЗП Васил Цветанов Лалошев.  Има събран членски внос в размер на 

1350,00лв. от който 1200,00лв. от Община Радомир, 100,00лв. от ЗП Васил Цветанов 

Лалошов и 50,00лв. от Славчо А. Гебрев. Има направени разходи във връзка със 

регистрация в съда, откриване на банкова сметка, регистрация на домейн, публикации в 

медии за свикване на общо събрание, такса в РИОСВ и др. Сдружението има и неплатено  

задължение към Община Радомир за наем на помещение в размер на 1574,40лв. Размер 

на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейност за набиране на 

средства: 

1. Финансиране по проекти – 0,00 лв.; 

2. Събрани средства от съмишленици – 0,00 лв.; 

3. Получени дарения през 2017г. – 4235,07 лв.; 

4. Други приходи от нестопанска дейност – 0,00 лв.; 

5. Приходи от стопанска дейност – 0,00 лв.; 

6. Приходи от членски внос през 2017г. – 1350,00 лв. 

 

Всичко приходи: 5585.07 лева 

Всичко разходи: 2902.00 лева 

Наличност към 31.12.2017г. – 132,40 лв. (сто тридесет и два лева и четирдесет стотинки). 

 

гр. Радомир    

 

Председател на УС: .................................. 

                   (Анита Хаджийска) 

   


