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1. Управление на Местната инициативна група. 
Описание на действията/промените, които засягат управлението на стратегията за 
ВОМР, органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в 
състава (ако има такива)  

 

  
 

„Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в 
селските райони” 

 



 
Сдружение “Местна инициативна група – Мъглиж, Казанлък, Гурково” е 

учредено на 09.03.2016 г. и е вписано в регистъра при Старозагорския окръжен съд с 
Решение № 101/20.04.2016 г. по фирм. дело № 22/ 2016 г. Адреса на управление е: гр. 
Мъглиж - 6180, пл. “Трети март” № 32, ет. 1, предмета на дейност на Сдружението е 
да подобрява качеството на живот на МИГ-територията, като съдейства за ефективно 
прилагане на подхода ВОМР чрез изпълнение на стратегията.  

В териториалния обхват на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково“ са включени 3 
административно обособени териториални единици това са община Мъглиж, община 
Гурково, Община Казанлък извън строителните  граници на гр. Казанлък. 
Територията на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково“ обхваща изцяло териториите на 
граничещи общини. Територията е с непрекъснати граници и е включена в списъка 
със селски райони, съгласно приложение № 1 на Наредба № 22 от 14.12.2015г.  

Стратегията е многофондова, предвидени са мерки от ПРСР, ОПИК и ОПРЧР. 
Прилагане на многофондово ВОМР позволява на територията да се приложи 
целенасочена и интегрирана политика за съхраняване на спецификата на територията 
и за преодоляване на наличните проблеми. 
Органи за управление и контрол на Сдружение МИГ “Мъглиж, Казанлък, Гурково“: 

- Общо събрание (ОС); 
- Управителен съвет (УС); 
Управителният съвет е постоянно действащ орган за управление на 

Сдружението. Дейността му се ръководи от Председателя на УС. МИГ “Мъглиж, 
Казанлък, Гурково“ включва в колективните си органи представители на различни 
заинтересовани страни от местната общност. УС се състои от 9 члена - представители 
на публичния сектор, представители на частния сектор и представители на 
нестопанския сектор в колективния върховен орган и в колективния управителен 
орган на МИГ не превишават 49 на сто от имащите право на глас, съгласно чл. 28, ал. 
1 от ЗЮЛНЦ. 

Колективен върховен орган на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково” e Общо 
събрание, то се състои 49 члена, които са представители на заинтересованите страни 
от територията на МИГ: Представители на администрация община Мъглиж 2, 
Гурково-1, Казанлък-1 т.е. администрацията е 8%. Сектора на НПО и на 
гражданските структури е представен от 23 члена, от които 11 члена са се 
самоопределили от НПО сектора т.е общо са 47% от всички представители. 
Представителство на бизнеса е от 22 члена (45%).  
Физическите лица имат постоянен адрес и седалище на територията на действие на 
МИГ, а юридическите лица имат седалище и адрес на управление на територията  

В периода от учредяването на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” до 
края на отчетния период 31.12.2016 г. са проведени две заседания на Общото 
събрание и четири заседания на Управителния съвет.  

На 29.11.2016г. Председателят на „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” 
Господин Господинов подписа Споразумение № РД50–191/29.11.2016 г. за 
изпълнение на Стратегия за ВОМР за предоставяне на финансова помощ по 
подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" 
(ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 
(ПРСР 2014 - 2020 г.).  

Към настоящият момент няма промени в органите на управление.  
 

2. Персонал на Местната инициативна група. 



Описание на екипа, ангажиран с прилагането на стратегията за ВОМР, промените, 
които засягат екипа, ако има такива и т.н.  

 
Служителите на МИГ не могат да са членове на колективния управителен 

орган или на контролния орган на МИГ и да са свързани лица с членовете на 
колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ. 

Екипът на МИГ разработва годишни доклади за мониторинг, годишни 
доклади за изпълнение на  Стратегията.  
 
- Изпълнителен директор: Радостина Петкова Вълкова;  
- Експерт по прилагане на стратегията: Катерина Янкова Костова; 
- Технически сътрудник: Евгения Тодорова Коскина; 
- Счетоводител: Пламен Иванов Терзиев. 
 

Оперативното ръководство по прилагане на СВОМР се осъществява от 
изпълнителния директор на сдружението. Изпълнителният директор e избиран от 
УС, съгласно условията на Наредба 22/2015г. на МЗХ. 

Изпълнителният директор /ИД/ на МИГ отговаря за прилагането на 
Стратегията за ВОМР при спазване на времевия график и действащата нормативна 
уредба. Изпълнителният директор подпомага дейностите на УС и ОС. Оперативно 
ръководи дейността на екипа на МИГ. Взима решение за поканата за прием на  
проекти, за осъществяването на наблюдение предлага актуализация на стратегията, 
одобрява разработените доклади за междинна и последваща оценка; изготвя и 
предлага за приемане от УС, на годишна програма за работа на МИГ и годишен 
проектобюджет. Екипа на МИГа изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението 
на СВОМР, както и други доклади и справки за изпълнение на СВОМР, изисквани от 
Управляващия орган на ПРСР и ДФЗ-РА; представя до Управляващия орган на ПРСР 
до 31 януари на всяка следваща календарна година годишен доклад за отчитане 
изпълнението на СМР; информира своевременно Управляващия орган на ПРСР за 
проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията;  
Експерт по прилагане на Стратегията: Подпомага изпълнителния директор в 
подготвянето и публикуването на покани за кандидатстване с проекти на територията 
на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково“. Експертът оказва методическа помощ при 
прилагането на СВОМР и консултира потенциалните бенефициенти за условията и 
процедурите за кандидатстване.  Подготвя и организира задачите на МИГ по 
предоставянето на информация на потенциалните и одобрените получатели на 
подпомагане по СВОМР. Следи базата данни за постъпилите проекти, както и за 
изпълнението на проекти от Стратегията за ВОМР.  
Технически сътрудник Получава информация от изпълнителния директор и я 
свежда до знанието на останалите членове на екипа; организира приемането на 
посетителите, подготовката и провеждане на делови срещи, обучения, семинари и 
други събития. Приема и регистрира заявления за кандидатстване.  Създава и 
поддържа база данни за постъпилите проекти по Стратегията за местно развитие, 
тяхното състояние и движение – поддържа проектен архив, включително и в 
електронен вариант. Протоколира резултатите от проверка за административно 
съответствие и допустимост на проектите, както и от техническата експертна оценка 
и класиране на проектите.  
Счетоводителят отговаря за ефективното управление на финансовите средства и 
средствата за прилагане на СМР, в съответствие с българските счетоводни стандарти, 
изискванията за отчетност и управление на средства на организации, регистрирани в 
обществено полезна дейност и изискванията на РА и МЗХ.  



 
3. Реализирани дейности 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 
    Водещ партньор в процеса на разработване на СВОМР е община Мъглиж. 
Община Мъглиж осигури офис оборудване. С Решение № 90 от 08.03.2016 г., 
Общински съвет Мъглиж предостави помещения под наем (Офис, Заседателна зала 
и архивно помещение), също и обзавеждане с необходимото оборудване. Достъпът 
до офиса е с платформа за лица с увреждания.  
След подписване на Споразумение № РД 50 – 191 от 29.11.2016 г. във връзка с чл. 11, 
ал.1 от Наредба 1 от 22.01.2016г. в срок до 10 работни дни от сключване на договор 
МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково” подаде Заявление за одобрение на финансова 
помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно 
развитие” от ПРСР 2014-2020 г. : 
  

3.2 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на 
територията на нейното изпълнение: 

- за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, 
икономически, социални и други анализи и проучвания) 

Не приложимо 
- за популяризиране, информиране и публичност: 
На 21.12.2016г. от 11.00 ч. в ПК „Мъдрост” гр. Мъглиж се проведе 

Встъпителна информационна конференция на СНЦ «МИГ – Мъглиж, Казанлък, 
Гурково» в изпълнение на подписано Споразумение №РД50-191/29.11.2016г. за 
изпълнение на Стратегия за ВОМР за предоставяне на финансова помощ по 
подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" 
(ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 
(ПРСР 2014 - 2020 г.). В нея взеха участие  представители на публичен, нестопански 
сектор - читалища, неправителствени организации, бизнес сектора – земеделски 
производители, микропредприятия, малки и средни предприятия, развиващи 
икономически дейности и граждани - представители на местната общност на трите 
общини. 
На участниците се представи одобрената Стратегия за Водено от общностите местно 
развитие, която ще се прилага на територията на трите общини през програмния 
период 2014 – 2020 г.  
Заинтересованите страни получиха подробна информация относно възможностите за 
финансиране, допустими и недопустими дейности, планиране и изпълнение за 
финансовите параметри.  
Представи се и индикативният времеви график за прием на проектни предложения по 
трите мерки /ПРСР, ОПРЧР, ОПИК/ от Стратегията през 2017 година. Графикът е 
достъпен за всички заинтересовани на сайта на http://mig-mkg.bg/dokumenti-2 
Раздадени бяха рекламни материали и брошури. Проведените събития са в 
изпълнение на дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 
СВОМР” и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” на мярка 
19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 година. 

Конференцията е излъчена в местна телевизия „Загора ТВ” на  21.12.2016 г. и 
22.12.2016г. в Емисия „Новини”.  
 Изготвена е информационна табела на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково” -  1 
бр. 



- за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за 
местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, 
включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и 
други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода 

Не приложимо 
 
 
 
 
Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период 

Извърш

ване на 
дейност

та 

№ 

Планирана 
дейност 
съгласно 

заявление/за
повед за 

одобрение на 
планирани 
дейности и 
разходи 

Описание 
на 

дейността 
Единиц

а мярка 

Брой 
едини

ци 
Единична 
цена, лв. 

Обща 
стойност на 
планиранит

е разходи, 
лв. ДА/НЕ 

Обща 
стойност 

на 
извършен

ите 
разходи 
съгласно 
подадени 
заявки за 
плащане, 

лв. 

Изплате

на 
финанс

ова 
помощ, 

лв. 

1 
  
  
  
  

Разходи за 
заплати и 
други                        
възнаграж

дения 
  
  
  
  

Разходи за 
заплати на 
екипа и 
разходи за 
социални 
и здравни 
осигуровк

и за 
сметка на 
работодат

еля месец 1 5441,09 5842,88 ДА 5441,09 0 

разходи за 
наем на 
офис месец 1 336,00 336 ДА 336,00  0 
куриерски 
услуги   1 23,94 23,94   23,94  0 
електроне

н подпис брой 1 102,00 102,00 ДА 102,00   0 

2 
  
  
  

 
НЕПРЕКИ 
РАЗХОДИ 
(чл.5 т.3 от 
Наредба 1, 
чл.6 ал.2 - 
15 % от 

разходите 
по т.1) 

  
  
  

разходи за 
закупуван

е на офис 
консумати

ви и 
канцеларс

ки 
материали   1 413,05 413,05 ДА 413,05  0 



3 

 Разходи за 
командиро

вки на 
екипа и 
членовете 
на 
колективн

ия 
върховен 
орган на 
МИГ                                 

Разходи за 
командиро

вки в 
страната 
на екипа и 
членовете 
на 
колективн

ия 
върховен 
орган на 
МИГ 
съгласно 
Наредбата 
за 
служебни 
командиро

вки в 
страната   1 100,00 100,00 ДА 100,00  0 

4 

Финансови 
разходи, в 
т. ч. 
банкови 
такси за 
управлени

е на 
сметки, 
такси за 
издаване 
на 
изискуеми 
документи 

Финансов

и разходи, 
в т. ч. 
банкови 
такси за 
управлени

е на 
сметки, 
такси за 
издаване 
на 
изискуеми 
документи 

за 
месец 1 50,00 50,10 ДА 50,10  0 

5 

Разходи за 
популяриз

иране, 
информир

ане и 
публичнос

т 

5.1. 
Разходи за 
изработка 
на 
информац

ионна 
табела на 
МИГ 
"МКГ" 

за 
година 1 120,00 120,00 ДА 120,00  0 

    

5.2. 
Подготовк

а и 
отпечатва

не на  
пълноцвет

ни 
брошури  брой 500 0,33 165,00 ДА 165,00  0 



    

5.3. 
Създаване 
и 
реализира

не на 
публикаци

и в 
печатни и 
електронн

и медии и 
излъчвани

я в радио- 
и 
телевизио

нни медии 
на покани 
за 
организир

ани 
събития и 
други, 
свързани с 
популяриз

иране 
дейността 
на МИГ брой 1 233,00 233,00 ДА 233,00  0 

    

5.4. 
Подготовк

а и 
отпечатва

не на 
комплект 
рекламни 
материали брой 13 20,00 260,00 ДА 260,00  0 

6 

Разходи за 
организир

ане на 
обучения, 
семинари и 
информац

ионни 
срещи за 
местни 
лидери и 
за уязвими 
групи и 
застрашен

и от 
бедност 
целеви 
групи 

6.1. 
Разходи за 
конференц

иии и др. 
събити

е 1 940,00 940,00 ДА 940,00  0 



                    

ОБЩООБЩООБЩООБЩО    8 584,97   8184,18   

 
 
 
 
Таблица 2 - Индикатори 

 
 
 
 
 
 
 
4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).    
Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите 
мерки за тяхното отстраняване. 

Не приложимо 
 
5. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (когато е 
приложимо).     
1. Местната общност вече е по-информирана и има по-голямо търсене на експертни 
консултации от МИГ. 
2. По-ефективни са индивидуалните консултации лице в лице. 
 
13. Приложения  
 
 
 27.01.2017 г.                          Господин Господинов: /П/ 
 гр. Мъглиж                       Председател на СНЦ „ МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково”  

 
 
 

Мъже Жени Общо 
Индикатор 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 
потенциални 
бенефициенти 

    52 

Брой на участниците в 
обучения 

    - 

Брой на участниците в 
семинари и 
информационни срещи 

    - 



 


