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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 2020 г. се изготвя на 

основание чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ. 

 

 

 

I. Обща информация. Органи на управление. 

Наименование: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА            

ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН“ 

Седалище и адрес на управление: град Радомир 2400, ул. „Евлоги Георгиев“ №3.  

Сдружението 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. 

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

На 03.05.2018 г. е сключено 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 
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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. 

Споразумението е променяно три пъти – веднъж през 2018 г. и два пъти през 2019 г. За 

отчетния период 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. няма настъпили промени. 

 

 

2. Органи на управление: 

Органите на управление на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ съгласно Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел и Устава са съответно Общо събрание (Колективен върховен орган) и 

Управителен съвет (Колективен управителен орган), които управляват сдружението по реда, 

предвиден в Устава.  

През 2020 г. е извършена една промяна в състава на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“. Промяната отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 5 от Наредба № 22 от 2015 

г. и чл. 34, ал. 4 от Устава на Сдружението, съгласно които във върховен управителен 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. 

Към 31.12.2020 г. Управителният съвет включва 5 члена като представител на публичния 

сектор е 1 (20%), представителите на стопанския сектор – 2 (40%), представителите на 

нестопанския сектор – 2 (40%). 

В състава на Общото събрание на МИГ-Радомир-Земен за 2020 г. няма настъпили промени. 

Към 31.12.2020 г. Общото събрание се състои от 51 (петдесет и едно) физически и юридически 

лица, като представителите на публичния сектор са 3 (5,88%), представителите на стопанския 

сектор – 24 (47,06%) и представителите на нестопанския сектор – 24 (47,06%).  

 

II. Информация за дейността през отчетния период и проекти. 

През 2020 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 

(СВОМР) 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 2020 г.: 
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Приет с решение на Управителния съвет Индикативен график (ИГ) за приеми по мерки от 

СВОМР на МИГ-Радомир-Земен за 2020 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 Програмата за развитие 

на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР),  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г. (ОП ПЧР), Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 

(ОПИК) и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП 

НОИР) за навременна, актуална и точна информация на заинтересованите страни, ИГ за 2020 г. е 

актуализиран 4 (четири) пъти. 

За периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ стартира прием по 8 

(осем) и приключи приема на 3 (три) стартирали през 2019 г., от общо 14 (четиринадесет) мерки от 

СВОМР по ПРСР 2014-2020 г., ОП НОИР 2014-2020 г., ОП РЧР 2014-2020 г. и ОПИК 2014-2020 г.  

 

✓ Отворени процедури по Програма 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“, с финансиране по ПРСР 2014-2020 г., обявена на 

10.02.2020 г.; 

2. Процедура № BG06RDNP001-19.391 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.6. „Проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно 

наследство на селата“, с финансиране по ПРСР 2014-2020 г., обявена на 30.04.2020 г.; 

3. Процедура № BG06RDNP001-19.358 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“, с финансиране по ПРСР 2014-2020 г., обявена на 03.07.2020 г.; 

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

подкрепа за неземеделски дейности“, с финансиране по ПРСР 2014-2020 г., обявена на 

10.08.2020 г.; 

5. Процедура № BG06RDNP001-19.458 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, с финансиране по ПРСР 2014-2020 г., 

обявена на 08.10.2020 г.; 

 

✓ Отворени процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

г.: 

 

1. Процедура № BG16RFOP002-1.024 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. „Повишаване на 

иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“, с 

финансиране по ОПИК 2014-2020 г., обявена на 20.02.2020 г.; 

2. Процедура № BG16RFOP002-2.066 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на 

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

Земен“, с финансиране по ОПИК 2014-2020 г., обявена на 20.02.2020 г.; 

 

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

 

1. Процедура № BG05M9OP001-1.108 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“, с финансиране по ОП РЧР 2014-2020 г., обявена на 

12.10.2020 г. 
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През 2020 година СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ приключи оценката на 9 (девет) процедури 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

За периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. между СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, Държавен фонд 

„Земеделие“, Управляващите органи на ОП РЧР 2014-2020 г., ОП НОИР 2014-2020 г. и 

бенефициенти са сключени 7 (седем) Административни договора. 

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

инвестиции в земеделски стопанства“, чрез ПРСР 2014-2020 г., е сключен 1 (един) 

тристранен административен договор. 

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

работниците, предприятията и предприемачите към промените“ по първи и втори краен 

срок, чрез ОП РЧР 2014-2020 г. са сключени 3 (три) тристранни административни договора. 

✓ 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“, 

чрез ОП НОИР 2014-2020 г. са сключени 3 (три) тристранни административни договора. 

 

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 2020 г. 

• за проучвания и анализи на територията на МИГ-Радомир-Земен;  

• за популяризиране, информиране и публичност;  

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

популяризиране на СВОМР и прилагане на подхода. 

 

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

изпълнение: 

 

Извършени са проучвания и анализи на територията на МИГ-Радомир-Земен, относно 

„Проучване и анализ на възможностите за създаване на организации на производителите на 

територията на МИГ-Радомир-Земен: настоящо състояние, добри практики от други региони 

и предложения за създаване на организации на производителите за общ маркетинг и къси 

вериги на доставка “ и „Проучване и анализ на отношението на бенефициентите към процеса 

на прилагане на Стратегията за ВОМР с оглед на оптимизиране дейността на МИГ-Радомир-

Земен“. 

За периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. МИГ-Радомир-Земен е реализирал 30 публикации в 

сайта http://www.mirogled.com/bg/, на покани за организирани събития и други, свързани с 

популяризиране дейността 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. 
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Изработени и отпечатани са каталози с информация за кампания „Подкрепи местната 

общност“, насочена към популяризиране на местните продукти и информация за  одобрени 

проектни предложения, кратка информация за основните дейности по отделните проекти и  

брошури с материали за подготовка и отчитане на проектни предложения за получаване на 

финансова помощ. 

В изпълнение на дейностите по прилагане на СВОМР на МИГ-Радомир-Земен, за периода 

01.01.2020 г.  – 31.12.2020 г. МИГ е организирал и провел 3 (три) информационни срещи, 5 (пет) 

броя еднодневни обучения на 10 (десет) местни лидери от нестопанския сектор, относно 

възможности за финансиране на местните общности, уязвими групи и нестопанския сектор чрез 

проекти по СВОМР и 5 (пет) броя еднодневни обучения на 10 (десет) местни лидери от стопанския 

сектор, относно възможности за финансиране на местния бизнес чрез проекти към СВОМР. Целта 

на проведените информационни срещи и обучения е да информират потенциалните кандидати в 

процеса на подготовка на проектни предложения – условията за кандидатстване, допустимостта на 

дейностите, разходите и кандидатите, приложимите документи, кандидатстване, изпълнение и 

отчитане на проекти в ИСУН 2020. С цел запознаване на възможно най-широк кръг 

заинтересовани страни МИГ-Радомир-Земен е публикувало своевременна информация за 

провеждането на информационните срещи, както на интернет страницата на МИГ-Радомир-Земен, 

така и на интернет страницата на „Мироглед“ ООД.  

В проведените от МИГ-Радомир-Земен информационни срещи и обучения през 2020 г. взеха 

участие общо 146 (сто четиридесет и шест) души, представители на публичния, стопанския и 

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

физически лица, търговски дружества, читалища, фондации, неправителствени организации и др.  

С цел информиране и подпомагане подготовката на проектни предложения от 

бенефициенти на територията на МИГ-Радомир-Земен бяха проведени 19 (деветнадесет) броя 

консултации от служителите на МИГ. Консултациите са по ПРСР 2014-2020 г., ОП РЧР 2014-2020 

г. и ОП НОИР 2014-2020 г. 

 

III.  Други дейности на МИГ. 

 

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

 

През 2020 г. е проведена двудневна работна среща-семинар за споделяне на опит и 

обсъждане на текущи въпроси по изпълнение на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“, организирана от Асоциация „Българска национална Лидер мрежа“. 

 

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

мрежа. 

 

IV.  Вид, размер, стойност и цели на получени и предоставени дарения, както и данни за 

дарителите. 

 

През 2020 г. няма получени и предоставени дарения. 
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V. Приходи и разходи на сдружението. Финансов резултат. 

 

За 2020 г. събраният членски внос е в размер на 3 710.00 лв. Получено е финансиране от ДФ 

„Земеделие“ в размер на 154 817.40 лв. Има направени текущи разходи за управление и разходи, 

свързани с популяризиране на стратегията.  

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

средства: 

✓ Финансиране по проекти – 154 817.40 лв. 

✓ Безлихвен заем – 40 000.00 лв. 

✓ Събрани средства от съмишленици – 0.00 лв. 

✓ Получени дарения през 2020 г. – 0.00 лв. 

✓ Други приходи от нестопанска дейност – 166.00 лв. 

✓ Приходи от стопанска дейност – 0.00 лв. 

✓ Приходи от членски внос – 3 710.00 лв. 

 

Всичко приходи – 198 693.40 лв. 

Всичко разходи –  193 601.48 лв. 

 

 

 

Утвърдил: …………/п/………….. 

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


