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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН“ 

 

Настоящият доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2018 г. се изготвя на 

основание чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ. 

 

I. Общо представяне. 

Сдружение „ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН“ е регистрирано в 

Пернишкия окръжен съд, с решение № 19/07.03.2017 г. по фирмено дело № 7/2017 г., като 

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

на юридическите лица с нестопанска цел при Министерството на правосъдието. 

Седалището и адреса на управление на Сдружението е град Радомир 2400, ул. „Евлоги 

Георгиев“ №3.  

1. Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие:  

На 03.05.2018 г. се сключи Споразумение № РД 50-48/03.05.2018 г. между СНЦ „МИГ – 

Радомир-Земен“ и УО на ПРСР 2014-2020 г., УО на ОПРЧР 2014-2020 г., УО на ОПИК 2014-2020 

г., УО на ОПНОИР 2014-2020 г., за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на МИГ – Радомир – Земен за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи 

и  популяризиране на СВОМР“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейският 

земеделски фонд за развитие на селските райони. 
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МИГ-Радомир-Земен подава заявление за одобрение на промяна в Споразумение за 

изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“ изх. № 5/29.06.2018 г. Необходимостта от промени в Споразумението за изпълнение на 

СВОМР е свързана с изменението на Закона за подпомагане на земеделските производители 

(ЗПЗП) и отпадане на правното основание (на чл. 9а) за издаване на наредби по мерките от ПРСР 

2014-2020 г. В тази връзка МИГ-Радомир-Земен подписва с Управляващите органи на ПРСР 2014-

2020 г., ОПИК 2014-2020 г., ОПРЧР 2014-2020 г. и ОПНОИР 2014-2020 г.,  допълнително 

Споразумение № РД 50-48 от 26.10.2018 г. към Споразумение за изпълнение на Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие № РД 50-48 от 03.05.2018 г. 

МИГ-Радомир-Земен подава заявление за одобрение на промяна в Споразумение за 

изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“ изх. № 25/05.12.2018 г. Необходимостта от промени в Споразумението за изпълнение на 

СВОМР е свързана с установена „очевидна грешка“ в две от мерките от СВОМР, а именно мярка 

4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и мярка 6.4.1 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 година. МИГ-Радомир-

Земен очаква да сключи допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на СВОМР 

през 2019 година. 

 

2. Органи на управление: 

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 състой от 5-ма членове, с квота 

на представителство от публичен сектор, нестопански и стопански сектор. 

През 2018 година е извършена една промяна в състава на върховния колективен орган на 

МИГ – ОС. След извършената промяна Общото събрание на МИГ увеличава общата си численост 

от 44 на 45 члена и включва представители на над 50 % от територията на МИГ. 

Представителите на публичния сектор увеличават общата си численост от 2 /два/ на 3 /три/ 

члена, като публичния сектор е представен от двете общини на територията на МИГ – община 

Радомир и община Земен и ПГТ „Юрий Гагарин“, гр. Радомир. Представителите на стопанския 

сектор и на нестопанския сектор запазват своята численост от по 21 /двадесет и един/ 

представителя. 

Извършените промени отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 5 от Наредба № 22 от 

2015 г. и чл. 22, ал. 5 от Устава на Сдружението, съгласно които в колективния върховен орган на 

сдружението делът на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския 

сектор и на представителите на нестопанския сектор не превишава 49 на сто от имащите право на 

глас съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗЮЛНЦ. 

През 2018 година са извършени няколко промени в състава на върховния управителен орган 

на МИГ – УС.  

✓ С решение № 1 по протокол № 2 от 10.07.2018 г. на УС, за председател на УС на МИГ е 

избран Антонио Емилов Антонов, представител на община Радомир, във връзка с решение 

№ 77 по протокол № 5 от 29.05.2018 г. на Общински съвет-Радомир, според което за 

представител на община Радомир в УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е определен 

Антонио Емилов Антонов. 
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✓ С Решение № 1 по точка 2 от дневния ред по Протокол № 3 от 21.11.2018 г. на Общото 

събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, на основание чл. 23, ал. 1, т. 3 от Устава на 

Сдружението, Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ освобождава от членство в 

Управителния съвет на Сдружението – Община Радомир.  

✓ С Решение № 2 по точка 2 от дневния ред по Протокол № 3 от 21.11.2018 г. на Общото 

събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, на основание чл. 23, ал. 1, т. 3 от Устава на 

Сдружението, Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ приема единодушно за 

член в Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ – Велиана Петрова Искренова-

Попова, представляващ Професионална гимназия по транспорт „Юрий Гагарин“, гр. 

Радомир, представител на публичния сектор. 

✓ С Решение № 3 по точка 2 от дневния ред по Протокол № 3 от 21.11.2018 г. на Общото 

събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, на основание чл. 23, ал. 1, т. 3 от Устава на 

Сдружението, Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ избира за Председател на 

Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ – Славчо Ананиев Гебрев, 

представляващ НЧ „Напредък 1915“, с. Стефаново, представител на нестопанския сектор. 

 

II. Информация за дейността през отчетния период и проекти. 

През 2018 г. дейността на Сдружението се изразяваше в прилагане на подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и  популяризиране на СВОМР“ в изпълнение на Споразумение № 

РД 50-48/03.05.2018 г. за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

МИГ-Радомир-Земен от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., 

финансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, сключено между 

УО на ПРСР 2014-2020 г., УО на ОПРЧР 2014-2020 г., УО на ОПИК 2014-2020 г., УО на ОПНОИР 

2014-2020 г. от една страна и СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАДОМИР-

ЗЕМЕН“ от друга. 

1. Дейности за изпълнение на СВОМР: 

Във връзка с дейността на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ бяха осъществени следните дейности 

за изпълнение на СВОМР за 2018 г.: 

 Приет Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-

Земен за 2018 година. На 12.10.2018 г. същият е актуализиран. 

 До края на 2018 година МИГ-Радомир-Земен няма стартирали процедури по прием на 

проекти по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен, като 

отварянето на покани за кандидатстване и стартирането на приеми по мерки от Стратегията за 

ВОМР е предвидено за 2019 година. 

Разработени 8 броя Насоки за кандидатстване по Стратегията за ВОМР, както следва: 

✓ Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ ПРСР 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ПРСР 2014-

2020 г.; 

✓ Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ ПРСР 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ ПРСР 2014-2020 г.; 
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✓ Мярка 1.1.1 „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на 

МИГ-Радомир-Земен“ ОПИК 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на 

територията на МИГ-Радомир-Земен“ ОПИК 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от 

всички възрастови групи “ ОПРЧР 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 2.2.3 „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване“ ОПРЧР 2020-2014 г.; 

В процес на съгласуване са 2 броя Насоки за кандидатстване с Управляващите органи на 

оперативните програми: 

✓ Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на 

територията на МИГ-Радомир-Земен“ ОПИК 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от 

всички възрастови групи“ ОПРЧР 2014-2020 г.; 

Съгласувани са с Министерство на финансите 3 броя Насоки за кандидатстване по 

отношение на приложимия режим на държавните помощи: 

✓ Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ ПРСР 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на 

територията на МИГ-Радомир-Земен“ ОПИК 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от 

всички възрастови групи“ ОПРЧР 2014-2020 г.; 

Обявен е конкурс за избор на външни оценители по всички мерки включени в Стратегията 

за ВОМР. Подадени са 9 броя заявления за участие.  

 

2. Дейности, свързани с управление на стратегията: 

 

Във връзка с дейността на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ бяха осъществени следните дейности 

за управление на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2018 г. 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ има сключени договори за доставки и услуги: 

✓ за наем с община Радомир; 

✓ за доставка на интернет свързаност с „БИН БГ“ ЕООД; 

✓ за куриерски и пощенски услуги с „Български пощи“ ЕАД; 

✓ поддръжка и управление на КЕП „Информационно обслужване“ АД; 

✓ за счетоводни услуги; 

 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ има сключени договор за консултантски услуги с „ЛИДЕР  

ПАРТНЕРС“ ЕООД, с предмет разработване на Насоки за кандидатстване по мерки от Стратегията 

за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен за следните 4 мерки:  

1. Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“; 

2. Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

3. Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“; 

4. Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“; 
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СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ има сключени договор за консултантски услуги с „ЛИДЕР  

ПАРТНЕРС“ ЕООД, с предмет разработване: 

1. Разработване на правила за Провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ и Ред за оценка на проектни предложения по мерки финансирани от 

ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРСР чрез СВОМР на МИГ-Радомир-Земен; 

2. Разработване на Ред за оценка на проектни предложения по мерки от СВОМР на МИГ-

Радомир-Земен, финансирани от ОПИК 2014-2020 г.; 

3. Разработване на Ред за оценка на проектни предложения по мерки от СВОМР на МИГ-

Радомир-Земен, финансирани от ОПИК 2014-2020 г.; 

Договор със СНЦ „ИНИЦИАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, с предмет 

разработване на Насоки за кандидатстване по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-

Земен за следните 4 мерки:  

1. Мярка 1.1.1 „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията 

на МИГ-Радомир-Земен“; 

2. Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на 

територията на МИГ-Радомир-Земен“; 

3. Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от 

всички възрастови групи “; 

4. Мярка 2.2.3 „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване“; 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ има сключени договори за закупуване на офис техника и офис 

оборудване с  „ПРОЕКТОР.БГ“ ООД, с предмет доставка на офис техника и офис оборудване и с 

„Инвест Монтаж-М“ ЕООД, с предмет доставка и монтаж на климатична техника. 

 

3. Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното 

изпълнение: 

 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ има сключен договор за консултантски услуги с „ЛИДЕР  

ПАРТНЕРС“ ЕООД, с предмет услуги по проучване и анализ на територията на МИГ-Радомир-

Земен, относно „Проучване на информираността относно СВОМР и мненията на 

потенциалните бенефициенти за предпочитаните начини на получаване на информация 

относно СВОМР и работата на МИГ – Радомир – Земен с оглед осигуряване на адекватна 

осведоменост и успешно изпълнение“. 

Подновен хостинг на съществуващата интернет страница на МИГ за 2018 г.  

Сключен договор за „Изработване на рекламни материали, във връзка с популяризиране на 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ-Радомир-Земен“. 

Договорът е сключен с „Дигитал Груп Аз и Ти“ ЕООД.  

Всички рекламни материали са изработени при спазване на изискванията на Единен 

наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. 

На всички рекламни материали са поставени: емблемата на ЕС, общото лого на програмен период 

2014-2020 г., логото на МИГ-Радомир-Земен, упоменат е финансиращият фонд, както и 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

В изпълнение на дейностите по прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на МИГ-Радомир-Земен, за 2018 г. МИГ е организирал и провел 10 (десет) 

информационни срещи, на които са присъствали 144 участника. 
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 Целта на проведените срещи е информиране на местната общност с одобрената, със 

споразумение № РД 50-48/03.05.2018 г. от Управляващите органи на ПРСР 2014-2020, ОПИК 2014-

2020, ОПРЧР 2014-2020 и ОПНОИР 2014-2020, Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие и нейните цели, приоритети, мерки, критерии за оценка, предложения за финансово 

разпределение на бюджета по мерки и цели. 

Екипът на МИГ представи мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020, мярка 

1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП от територията на 

МИГ-Радомир-Земен“ от ОПИК 2014-2020 г. и мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация 

на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“ от ОПРЧР 2014-2020 г., запозна 

присъстващите с условията на прием, допустимите кандидати и възможностите за подготовка на 

проектните предложения и информира за предстоящото откриване на процедура за подбор на 

проекти. 

С цел информиране и подпомагане подготовката на проектни предложения от 

бенефициенти на територията на МИГ-Радомир-Земен бяха проведени 10 броя консултации от 

служители на МИГ. Консултациите са по ПРСР 2014-2020 г. и ОПИК 2014-2020 г. 

 

III.  Други дейности на МИГ. 

 

1. Дейности за повишаване квалификацията на екипа на МИГ, на ОС на МИГ 

 

На 5 и 6 октомври 2018 г. в гр. Радомир, беше проведено двудневно обучение на екипа и на 

членовете на Общото събрание на МИГ-Радомир-Земен, относно отговорностите свързани с 

администрирането, изпълнението на СВОМР, процедури, правила, мониторинг за минимум 10 

участника.  

 

2. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ членува в Асоциация Българска национална ЛИДЕР 

мрежа. 

IV.  Финансов отчет. 

 

Към края на финансовата 2018 г., СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ има налични пари в каса 125.95 лв. 

и по банкова сметка 93 964.09 лв. – общо 94 090.04 лв.  

 

Има събран членски внос в размер на 4 320,00 лв., от които: 

✓ 1 200.00 лв. – Община Радомир; 

✓ 240.00 лв. – Людмил Граховски; 

✓ 240.00 лв. – Биляна Граховска; 

✓ 120.00 лв. – ФК „Струмска Слава – 1929 г.“, гр. Радомир; 

✓ 1 440.00 лв. – Община Земен; 

✓ 120.00 лв. – Диана Борисова; 

✓ 60.00 лв. – Фондация „Арт Инициатива“; 

✓ 120.00 лв. – „Галко“ АД; 

✓ 60.00 лв. -  НЧ „Напредък – 1915 г.“, с. Стефаново, Славчо Гебрев; 

✓ 120.00 лв. – Васил Лалошов; 
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✓ 120.00 лв. – Анна Златкова; 

✓ 60.00 лв. – НЧ „Евлоги Агайн – 1927 г.“, с. Владимир; 

✓ 60.00 лв. – Христо Рударски; 

✓ 120.00 лв. – „Бохем ВГ“ ЕООД, Анелия Илиева; 

✓ 240.00 лв. – Светослав Славев; 

 

Получен е безлихвен заем от Община Радомир в размер на 35 000,00 лв. има и финансиране от ДФ 

„Земеделие“ в размер на 96 981.99 лв. Има направени разходи, във връзка със заплати и осигуровки 

на персонала, счетоводно обслужване на сдружението, наем на помещението, в което се помещава 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, изработване на Насоки за кандидатстване по СВОМР, командировки, 

публикации в медии, поддръжка и актуализация на интернет страницата на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“, закупуване на ДМА и рекламни материали свързани с популяризиране на стратегията. 

 

Размер на безвъзмездно получено имущество и приходите от други дейности за набиране на 

средства: 

✓ Финансиране по проекти – 96 981.99 лв. 

✓ Безлихвен заем – 35 000,00 лв. 

✓ Събрани средства от съмишленици – 0.00 лв. 

✓ Получени дарения през 2018 г. – 0.00 лв. 

✓ Други приходи от нестопанска дейност – 0.00 лв. 

✓ Приходи от стопанска дейност – 0.00 лв. 

✓ Приходи от членски внос – 4 320.00 лв. 

 

Всичко приходи – 136 301,99 лв. 

Всичко разходи – 42 224.95 лв. 

Наличност към 31.12.2018г. – 94 077.04 лв. 

 

 

 

Утвърдил: 

Славчо Гебрев – Председател на УС на МИГ „МИГ-Радомир-Земен“ 

 


