СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”
Златоград-4980, ул. „Стефан Стамболов” №1 тел/ факс 03071/4205

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД ЗА 2017г.
Настоящият отчет е разработен на основание чл.25, ал.1 от Устава на СНЦ МИГ
Кирково-Златоград и чл.40, ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и представя
дейността на Сдружението във връзка с постигане на поставените цели през 2017г.
„МИГ Кирково – Златоград“ е публично – частно партньорство, учредено и регистрирано
по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, определено за извършване на
общественополезна дейност, в чийто предмет на дейност е включено подпомагане на доброто
управление и устойчиво развитие на селските райони, развитие и утвърждаване на европейските
практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони отгоре – надолу,
включително подхода ЛИДЕР, Водено от общностите местно развитие (ВОМР), подкрепено от
Европейските структурни и инвестиционни фондове. Сдружението осъществява дейността си на
територията на Общините Кирково и Златоград.
Отчетът на дейността включва периода януари – декември 2017г. Сдружението е със
седалище и адрес на управление гр.Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1. Органите на
управлението на Сдружението са Общо събрание и Управителен съвет. Към 31.12.2017г. Общото
събрание се състои от 36 физически и юридически лица, като 4 от тях /10,8%/ са представители на
публичния сектор, 16 от тях /43,2%/- на стопанския и 16 /43,2/ на нестопанския сектор.

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ
Разработване и популяризиране на Стратегия за ВОМР.
През отчетния период, Сдружението извършва дейности за осъществяване и постигане на целите и
задачи, като:
1. Подпомага процеса на формулиране и прилагане на Стратегия за ВОМР на територията на
общините Кирково и Златоград по подхода ВОМР;
2. Да отговаря за прилагането на Стратегията за ВОМР на територията на общините Кирково и
Златоград по подхода ВОМР, както и да оказва съдействие при реализирането на проекти по
конкретни мерки, включени в Стратегията;
3. Да създава и поддържа капацитет за успешно прилагане и изпълнение на Стратегия за ВОМР;
4. Да насърчава обмена на опит между отделните местни инициативни групи в други селски
райони на страната и чужбина.
В резултат на изпълнен договор №РД50-154/07.12.2015г. 19.1 “Помощ за подготвителни
дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от „Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020г., подкрепена от ЕЗФРСР бе разработена Стратегия за
ВОМР.
Популяризирането на процеса на разработка на Стратегията, включваше: подготовка
и провеждане на информационни кампании, изготвяне и разпространение на информационни
материали за информиране на местното население, информационни срещи/семинари,

информационни конференции, създаване на електронна страница, поддържане на електронна
страница, публикуване на информация по проекта в регионални медии.
След поредицата от срещи за консултиране на стратегията с местната общност беше
разработен първи вариант на Стратегията за ВОМР на МИГ Кирково - Златоград, отразяващ
нуждите и очакванията на заинтересованите страни, който беше представен на обществените
обсъждания.
На събитията бе представена финалната стратегическа и финансова рамка на Стратегията за
ВОМР на МИГ Кирково – Златоград. Последният етап от консултирането на Стратегията за ВОМР,
завърши с представянето и на Общото събрание на „МИГ Кирково – Златоград”.
Следвайки принципа „отдолу-нагоре“, стратегията за ВОМР се разработи изцяло въз основа на
местните потребности и потенциал, изведени в следствие на широко-обхватно проучване
(социално-икономическо проучване и анализ на заинтересованите страни) и консултиране с
местната общност, характеристиките и предимствата на територията на „МИГ Кирково –
Златоград. Освен това стратегията се разработи и в съответствие със следните цели на подхода
ВОМР:
 -насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността;
 интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и
насърчаване на ресурсната ефективност, включително дейности за превенция и управление
на риска и за използване потенциала на културното наследство;
 фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;
 насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за мобилността на работната
сила;
 повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за
създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация;
 подобряване на качеството на образованието и повишаване квалификацията на населението.
Проект по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от
общностите местно развитие“
МИГ Кирково – Златоград през м.август 2017г.подаде заявление за одобрение на Стратегия за
Водено от Общностите Местно Развитие/ВОМР/ по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР за
периода 2014-2020г.
През месец декември 2017 , е одобрено проектното предложение за изпълнение на
Стратегията за ВОМР, която разполага с общ бюджет от 6 375 908,00.и включва финансиране от
три програми от съответните Европейски фондове, Програма за развитие на селските райони
/ПРСР/, Програма за развитие на човешките ресурси /ПРЧР/ и Оперативна Програма за иновации и
конкурентноспособност /ОПИК/.
ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ
В периода на отчета се проведоха по 1 заседания на УС и на Общото събрание на
сдружението, на които се взеха решения за освобождаване на членове на Управителния съвет,
актуализиране състава на Управителния съвет и одобряване на актуализирания списък.
Периодично и навременно са представяни необходимите технически, финансови и други
справки, документи и информация свързани с функционирането на Сдружението като ЮЛНЦ в
обществена полза, както и на другите законови изисквания.

Председател на УС на МИГ …………………..
/Сали Рамадан/

