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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 2019 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. 

През периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. същото е променяно два пъти:  
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✓ Допълнително споразумение № РД 50-48 от 07.03.2019 г. към Споразумение за изпълнение на 

СВОМР № РД 50-48 от 03.05.2018 г; 
✓ Допълнително споразумение № РД 50-48 от 29.08.2019 г. към Споразумение за изпълнение на 

СВОМР № РД 50-48 от 03.05.2018 г. 

 

 

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.  

През 2019 година е извършена една промяна в състава на върховния колективен орган на 

МИГ – ОС: 

С Решение Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ във връзка с постъпили 

молби за членство и на основание чл. 14, ал. 1, във връзка с чл. 34, ал. 9 от Устава на сдружението, 

приема единодушно 6 /шест/ нови члена в Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“: 3 

/трима/ представители на стопанския сектор и 3 /трима/ представители на нестопанския сектор. 

 

След извършената промяна Общото събрание на МИГ увеличава общата си численост от 45 

на 51 члена и включва представители на над 50 % от територията на МИГ. 

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. 

 

В състава на Управителния съвет /УС/ на МИГ-Радомир-Земен – върховен управителен 

орган на сдружението за 2019 г. няма настъпили промени. 

Представителите на публичния сектор, представителите на стопанския сектор и 

представителите на нестопанския сектор в Управителния съвет на МИГ не превишават 49 на сто от 

имащите право на глас, съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗЮЛНЦ. 

 

 

II. Информация за дейността през отчетния период и проекти. 

През 2019 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. 
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1. Дейности за изпълнение на СВОМР: 

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

за изпълнение на СВОМР за 2019 г.: 

Приет с решение на Управителния съвет Индикативният график за приеми по мерки от 

Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен за 2019 година. Поради провеждания процес на 

съгласуване на Условията за кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мерки от СВОМР на МИГ-Радомир-Земен с Управляващите органи на ПРСР 

2014-2020 г., ОП РЧР 2014-2020 г., ОПИК 2014-2020 г. и ОП НОИР 2014-2020 г., за навременна, 

актуална и точна информация на заинтересованите страни, ИГ за 2019 г. е актуализиран 4 пъти. 

 

За периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ стартира прием по 9 от 

общо 14 мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие, по Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г., Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 

  

✓ Отворени процедури по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.:  

 

1. Процедура № BG06RDNP001-19.266 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства“;  

2. Процедура № BG06RDNP001-19.282 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие 

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”.  

 

✓ Отворени процедури по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 2014-2020 г.:  

 

1. Процедура № BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на 

достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните 

райони“.  

 

✓ Отворени процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

г.:  

 

1. Процедура № BG05M9OP001-1.060 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за 

заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“;  

2. Процедура № BG05M9OP001-2.055 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за 

хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“;  

3. Процедура № BG05M9OP001-1.083 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване 

квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на 

заетите лица от всички възрастови групи“;  

4. Процедура № BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към промените“.  
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✓ Отворени процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020 г.:  

 

1. Процедура № BG16RFOP002-2.043 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на 

производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-

Земен“;  

2. Процедура № BG16RFOP002-1.014 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. „Повишаване на 

иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“. 
 

 

За отчетния период СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ приключи оценката на 4 (четири) процедури 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

 

1. Процедура № BG16RFOP002-2.043 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на 

производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-

Земен“ (първи и втори краен срок), чрез Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г., одобрени оценителни доклади, общ брой подадени 

проектни предложения от представители на стопанския сектор – 4, общ брой одобрени за 

финансиране от УО проектни предложения – 3, общ брой сключени Административни 

договори – 2. 

2. Процедура № BG05M9OP001-1.060 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за 

заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“, чрез 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., одобрен оценителен 

доклад, общ брой подадени проектни предложения от представители на публичния сектор – 

2, общ брой одобрени за финансиране от УО проектни предложения – 2, общ брой 

сключени Административни договори – 2. 

3. Процедура № BG05M9OP001-2.055 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за 

хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“, чрез Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., одобрен оценителен доклад, общ 

брой подадени проектни предложения от представители на публичния сектор – 2, общ брой 

одобрени за финансиране от УО проектни предложения – 2, общ брой сключени 

Административни договори – 2. 

4. Процедура № BG06RDNP001-19.266 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства“ (първи краен срок), чрез Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г., общ брой подадени проектни предложения от представители 

на стопанския сектор – 4, общ брой предложени за финансиране от МИГ проектни 

предложения – 4. 

 

Общ брой на одобрените за финансиране проектни предложения по четирите процедури с 

приключила оценка – 11, общ брой сключени Административни договори – 6. 

 

 

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 2019 г. 

• за проучвания и анализи на територията на МИГ-Радомир-Земен;  
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• за популяризиране, информиране и публичност;  

• за организиране на обучения, семинари и информационни срещи, свързани с 

популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода. 

 

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

изпълнение: 

 

Извършено е проучване и анализ на територията на МИГ-Радомир-Земен, относно 

„Проучване и анализ на възможностите за устойчиво и ефективно местно развитие чрез 

биологично и друго алтернативно земеделие. Практики от ЕС и възможности на територията 

на МИГ-Радомир-Земен“. 

Изработени са рекламни материали при спазване на изискванията на Единния наръчник на 

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

 

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

развитие на МИГ-Радомир-Земен, за 2019 г. МИГ е организирал и провел 10 (десет) 

информационни срещи, на които са присъствали 223 участника, представители на публичния, 

стопанския и нестопанския сектор, в т.ч. земеделски стопани, служители на общинска 

администрация, физически лица, търговски дружества, читалища, училища, детски градини и др. 

  

С цел информиране и подпомагане подготовката на проектни предложения от 

бенефициенти на територията на МИГ-Радомир-Земен бяха проведени 16 броя консултации от 

служителите на МИГ. Консултациите са по ПРСР 2014-2020 г., ОП РЧР 2014-2020 г. и ОП НОИР 

2014-2020 г. 

 

МИГ-Радомир-Земен е организирал и провел годишно информационно събитие - Празник 

на МИГ-Радомир-Земен тематичен форум и публично събитие на открито за популяризиране на 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие и МИГ.  

 

 

 

III.  Други дейности на МИГ. 

 

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

 

За отчетния период на територията на Община Радомир, съгласно предварително 

разработена програма е организирано едно двудневно обучение на 20 местни лидери от стопанския 

сектор относно възможностите за финансиране на местния бизнес чрез проекти по Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие. Правила, процедури и кандидатстване. Участие взеха 30 

души, представители предимно на стопанския сектор. Участниците бяха запознати с 

характеристиките на подхода ЛИДЕР и неговото прилагане във връзка с ролята на местните лидери 

при прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие, както и с възможностите за 

финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР на МИГ-Радомир-Земен, информация 
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относно правила, процедури и кандидатстване чрез финансиране по ОПИК 2014-2020 г. и ПРСР 

2014-2020 г.  

 

 

 

 

2. Участие на персонала на МИГ в срещи с други МИГ 

 

През 2019 г. са проведени две работни срещи на персонала на МИГ с колеги от МИГ от 

страната. 

По време на работните срещи се дискутираха теми, свързани с прилагането на стратегиите 

на участниците, обявени приеми, насоки за кандидатстване. Срещите се организират с цел 

споделяне на опит и обмен на добри практики, във връзка с изпълнението на Стратегиите за 

ВОМР. 

 

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

мрежа. 

 

IV.  Финансов отчет. 

 

Към края на финансовата 2019 г., СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ има налични пари в каса 253.71 лв. 

и по банкова сметка 4249.45 лв. – общо 4503.16 лв.  

 

Има събран членски внос в размер на 6550.00 лв., от които: 

✓ 120.00 лв. – Антония Борисова; 

✓ 60.00 лв. – Александър Стоев; 

✓ 1920.00 лв. – Община Радомир; 

✓ 60.00 лв. –  ФК „Струмска слава – 1929 г.“ гр. Радомир; 

✓ 120.00 лв. – Фондация „Арт Инициатива“; 

✓ 240.00 лв. – Галко АД; 

✓ 60.00 лв. – Стефка Щрапулина; 

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

✓ 180.00 лв. – НЧ „Светлина“; 

✓ 120.00 лв. – Елена Димитрова; 

✓ 240.00 лв. – Диана Борисова; 

✓ 120.00 лв. – Людмил Граховски; 

✓ 120.00 лв. – Биляна Граховска; 

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

✓ 2880.00 лв. – Община Земен; 

✓ 120.00 лв. – Александър Стоев; 

 

Получено финансиране от ДФ „Земеделие“ в размер на 139951.61 лв. Има направени текущи 

разходи за управление и разходи, свързани с популяризиране на стратегията. Върнат е и 

безлихвеният заем на Община Радомир в размер на 35 000 лв. 
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Размер на безвъзмездно получено имущество и приходите от други дейности за набиране на 

средства: 

✓ Финансиране по проекти – 139 951.61 лв. 

✓ Безлихвен заем – 0.00 лв. 

✓ Събрани средства от съмишленици – 0.00 лв. 

✓ Получени дарения през 2019 г. – 100.00 лв. 

✓ Други приходи от нестопанска дейност – 0.00 лв. 

✓ Приходи от стопанска дейност – 0.00 лв. 

✓ Приходи от членски внос – 6 550.00 лв. 

 

Всичко приходи – 146 601.61 лв. 

Всичко разходи – 146 878.59 лв. 

Наличност към 31.12.2019 г. – 4 503.16 лв. 

 

 

 

 

Утвърдил: 

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


