Годишен доклад за дейността
на Сдружение „Местна инициативна група - Попово” за 2016 година
по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ
Сдружение “Местна инициативна група – Попово” е самостоятелно юридическо
лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза,
учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел Решение
№66 от 26.04.2010 г. на Търговищки окръцен съд, с Удостоверение № 008 от
24.06.2010 г. е вписано в централния регистър на юридическите лица с
нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност на
Министерството на правосъдието, под № 201000624008. Седалище и адрес на
управление са гр.Попово, обл. Търговище, пл.”Ал.Стамболийски” № 2, ет.4.
Основните цели на МИГ - ПОПОВО са:
1.

2.
3.

4.

5.

Подпомагане развитието на територията на Община Попово чрез
развиване и утвърждаване на европейските практики и подходи за
децентрализирано развитие на селските райони, включително чрез
подхода ВОМР, подпомаган от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони, наричано местно развитие в рамките на подхода
LEADER;
Създаване и поддържане на капацитет за успешно прилагане и
изпълнение на Стратегия за местно развитие;
Помагане на изграждане на гражданско общество, демократизация и
прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление,
чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с
държавни институции, местни и регионални власти;
Повишаване цялостната атрактивност и привлекателност на населените
места от Община Попово като място за достоен и интересен начин на
живот при запазване на местната идентичност;
Насърчаване обмена на опит между отделните местни инициативни
групи в други селски райони на страната и чужбина.

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)
През отчетния период няма настъпили промени свързани с управлението
на МИГ-Попово.
Органи на управление на Сдружение „МИГ-Попово“ са:






Общо събрание;
Управителен съвет в състав от 7 лица;
Председател на УС;
Изпълнителен директор, избран от УС.

Структурата на МИГ-Попово е представена в следната Органограма:

ОБЩО СЪБРАНИЕ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЕКСПЕРТ

ДРУГИ СЛУЖИТЕЛИ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СТРАТЕГИЯТА

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е колективен върховен орган за управление на
МИГ - ПОПОВО и се състои от всички членове на сдружението или посочени
от тях лица. Общото събрание на МИГ-Попово се състои от 30 юридически лица
и 6 физически лица. Процентното съотношение на трите сектора в Общото
събрание на МИГ- Попово е както следва: публичен сектор – 11,11 %,
нестопански сектор – 47,22%, стопански сектор – 41,67. В Общото събрание са
обхванати повече от две НПО и повече от двама представители на частния
сектор. Броят на членовете на колективния върховен орган /Общо Събрание/ е
над 30 члена, включени са представители на над 50% от населените места на
територията на МИГ (18) и са представени над 70 % от групите заинтересовани
страни на територията.
Функциите и отговорностите на Общото събрание са описани в чл. 26 ал.
1 от Устава за устройство и дейността на Сдружение за осъществяване на

дейност в обществена полза „МИГ-Попово“, публикуван на интернет
страницата на МИГ-а.
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ е колективен орган за управление на МИГ ПОПОВО. УС се състои от 7 лица. Процентното съотношение на трите сектора
в Управителния съвет на МИГ-Попово е както следва: публичен сектор – 28,57
%, нестопански сектор – 28,57 %, стопански сектор – 42,86 %.
Правомощията на УС са разписани в чл. 34 ал. 1 от Устава за устройство и
дейността на Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза
„МИГ-Попово.
Във връзка с прилагането на Стратегия за Водено от общностите местно
развитие, Управителният съвет:
-Приема Стратегията за ВОМР, с която да кандидатства за финансиране
пред УО на ПРСР;
- Прилага одобрената Стратегия за ВОМР, актуализира я при
необходимост и организира нейното изпълнение при спазване на нормативните
изисквания и договорните задължения към финансиращите институции;
- Приема доклада за прилагане на Стратегията за ВОМР, изготвен от
Изпълнителния директор;
- Утвърждава критериите за избор на външни експерти, наемани от МИГ –
ПОПОВО;
- Избира външни експерти за участие в Комисията за избор на проекти;
- Приема правила за работата на Комисията за избор на проекти;
Управление на МИГ: МИГ-Попово се представлява от Председателя на
УС и от Изпълнителния директор, заедно и поотделно.
Председателят на УС представлява Управителния съвет. Председателят на
УС представлява МИГ – Попово пред държавните и общински органи,
правораздавателните органи и други физически и юридически лица в страната и
чужбина и подписва договорите с финансиращите институции;
Изпълнителният директор осъществява оперативното управление на
МИГ - ПОПОВО. Изпълнителният Директор се избира и назначава от УС. За
дейността си изпълнителния директор се отчита пред УС.
Механизъм за вземане на решение: Процедурите и механизмът за
вземане на решение от органите на МИГ-Попово са описани в Устава за
устройство и дейността на Сдружение за осъществяване на дейност в

обществена полза „МИГ-Попово“.
С решение № 46 по Протокол № 5 от 25.02.2016 г. на Общински съвет
гр.Попово Община Попово е осигурила на МИГ-Попово помещения за
самостоятелен офис, състоящ се от три офис стаи на петия етаж в сграда на
Община Попово.За осигуряване на достъп до офиса за хора с увреждания на
входа на сграда е поставен звънец. Едната от предоставените офис стаи се
използва като помещение за срещи и заседания, различно от работното.
Осигурено е и архивно помещение с метални шкафове за съхраняване на
документацията, подлежаща на съхранение.
МИГ-Попово разполага със следната офис техника и оборудване:

бр.







компютър – стационарен – 4 бр.
компютър – преносим – 1 бр.
дигитална видеокамера – 1 бр.
дигитален фотоапарат – 1 бр.
мултифункционално устройство /принтер, скенер, копир, факс/ – 2















мултимедиен прожектор – 1 бр.
екран за мултимедиен прожектор – 1 бр.
копирна машина – 1 бр.
офис шкаф – 4 бр.
метален шкаф – 2 бр.
заседателна маса за 10 човека – 1 бр.
офис стол – 6 бр.
посетителски стол – 10 бр.
шредер – 1бр.
ламинатор – 1 бр.
подвързваща машина – 1 бр.
климатик – 1 бр.
бюро – 4 бр.

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.

Във връзка с прилагането на Стратегията за ВОМР, щатното разписание на
МИГ – ПОПОВО е съобразено с изискванията за наличие на минимален
капацитет, а именно: Изпълнителен директор и Експерт по прилагане на

стратегията за ВОМР на пълен работен ден, отговарящи на изискванията на чл.
13 ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 22.
За посочените минимални позиции са съставени длъжностни
характеристики, в които подробно са описани изискванията за заемане на
длъжността, правата, задълженията, подчиненост и взаимодействие за всяка
длъжност.

3. Реализирани дейности:
 По Договор РД 50-193/07.12.2015 г.
Проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за
подготвителни дейности”
мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие” Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Дейност 1 - Популяризиране процеса на разработка на стратегията
- информационни кампании – 2 броя;
- Изготвяне и разпространение на информационни материали;
- Информационни срещи/семинари 5бр.
- Информационни конференции 5 бр.
- Поддържане на електронна страница;
- Публикуване на инф. за проекта в регионални медии.
Дейност 2 - Обучения на екипа на МИГ, в т.ч. представители на
партньорите и местни лидери
- Проведено двудневно обучение за екипа на МИГ, вкл. представители на
партньорите – 1 брой;
- Проведено двудневно обучение / за местни лидери – 1 брой.
Дейност 3 - Прочуване и анализ на пазара, средата, настроенията, участниците,
създаване на база данни.
Дейност 4 – Подготовка на стратегията
- Работни срещи, свързани с консултиране за подготовка на стратегията – 2 бр.;
- Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност – 3бр.
- Публични обсъждания на разработваната стратегия – 5 бр.
 По Споразумение РД 50-142/21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия
за водено от общностите местно развитие.
3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията:

За прилагане на
одобрената Стратегия за ВОМР,
МИГ-Попово
организира нейното изпълнение при спазване на нормативните изисквания и
договорните си задължения към финансиращите институции. В тази връзка бяха
изработени и консултирани от външен експерт следните вътрешно-нормативни
документи:
1. Процедурен наръчник за прилагане на стратегия за ВОМР за територията
на МИГ-Попово;
2. Насоки за кандидатстване с проекти за безвъзмездна финансова помощ по
мерките от СВОМР за територията на МИГ-Попово;
3. Адаптирани документи, вкл. заявленията за кандидатстване и бизнес
плановете по мерките от ПРСР за периода 2014-2020 г. към СВОМР за
територията на МИГ-Попово, включени в ИГППП за 2016 г.;
4. Вътрешни правила за работа на
Комисия за административно
съответствие и допустимост и Комисия за избор на проекти при
провеждане на процедури за изпълнение на СВОМР и приложения към
тях;
5. Инструкция за реда за водене на регистри по Закона за защита на личните
данни;
През 2016 г. МИГ-Попово е реализирала едно обучение на екипа и
членовете на колективния върховен орган във връзка с прилагането на
стратегията за местно развитие.

3.2 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на
територията на нейното изпълнение:
- за популяризиране, информиране и публичност:
През отчетния период на уеб-страницата на сдружението - www.migpopovo.com е публикувана актуална информация и документи, свързани с
прилагането на СВОМР за територията на община Попово. Информацията се
обновява периодично.
МИГ-Попово за осигуряване на публичност за своята дейност е
публикувала на интернет страницата си информация, съгласно разпоредбите на
Глава 5, чл. 86 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
издадена от МЗХ.

 за създаване и реализиране на публикации в печатни и
електронни медии, излъчвания в радио-телевизионни медии на
покани за организирани събития и други, свързани с
популяризиране дейността на МИГ
През отчетния период във вестник „Местен вестник“ са направени 4
публикации, свързани с популяризиране, информиране и публичност на
одобрената СВОМР за територията на МИГ-Попово и дейносттите по
прилагането и.
- 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
През 2016 г. МИГ-Попово е реализирала едно обучение на местни
лидери.

Извършени разходи през отчетният период:
- По Договор РД 50-193/07.12.2015 г. : 47 760,40 лева.
- По Споразумение РД 50-142/21.10.2016 г.: 27 142,68 лева.
Приходи от други дейности за набиране на средства:
- членски внос – 1585 лв.

07.03.2017 г.

Изп. директор:.........................
/инж.М.Радева/

