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Програма за развитие на селскитеврайони 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 

 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  

„МИГ ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2017 г. 

 

 

Настоящият доклад е разработен на основание чл. 40, ал. 2 от Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел, чл. 32, ал.1, т.6 от Устава на юридическо лице с нестопанска цел 

„Местна инициативна група – Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и чл.8 от Правилата 

за реда за осъществяване на обществено полезна дейност и за набиране и разходване на 

имуществото на юридическо лице с нестопанска цел „Местна инициативна група – Дряново – 

Трявна – в сърцето на Балкана“ и представя дейността на Сдружението във връзка с постигане 

на поставените цели и организационно и институционално му развитите през 2017 г. 

I. Обща информация. Предмет на дейност. Органи на управление 

Отчетът за дейността на СНЦ „МИГ - Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ 

обхваща периода януари - декември 2017 г. 

С Решение № 13 от 10.02.2017 г. по фирмено дело № 3 от 2017 г. на Габровски окръжен 

съд е вписано в Регистъра за юридически лица с нестопанска цел Сдружение с нестопанска 

цел за осъществяване на общественополезна дейност „Местна инициативна група Дряново – 

Трявна – в сърцето на Балкана“. 

Сдружението е със седалище и адрес па управление в гр. Дряново, ул. „Шипка“ №172. 

Помещението е предоставено с Решение № 234 от 30.01.2017 г. на Общински съвет 

Дряново и е с площ от 90 кв.м. 

За дейността на Сдружението е предоставен още един офис с Решение № 4 от 

25.01.2017 г. на Общински съвет Трявна, намиращ се в гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ 

№ 33. Помещението е с площ от 10 кв.м. 

Сдружение „Местна инициативна група Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ е 

неправителствена организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел за осъществяване на дейност в обществена полза. МИГ обхваща всички населени места в 

обхвата на двете общини – Дряново и Трявна, които са част от територията на   област Габрово. 

Сдружението допринася за реализиране на местните нужди и инициативи, следвайки 

принципите на Общата селскостопанска политика  на Европейския съюз и други 

финансиращи програми за развитие на територията в сферите на: подобряване качеството на 

живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони чрез развитието на 
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услугите и бизнеса, осигуряване на възможности за заетост, цялостно и хармонично развитие 

на хората, особено в селата и малките населени места, съдейства за генериране и реализиране 

на нови идеи чрез мобилизиране на собствените ресурси, работа с млади хора, насърчаване на 

социалното приобщаване и намаляване на бедността; прилагане на 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. 

Органи на сдружението са: 

 Колективен върховен орган (Общо събрание). Колективният върховен орган (КВО) е 

върховен орган за управление на Сдружението и се състои от всички негови членове. В състава 

на КВО влизат физически лица (ФЛ) и юридически лица (ЮЛ), представители на публичния, 

стопанския и нестопанския сектори, включително двете общини – община Дряново и община 

Трявна. Представителството между различните сектори отговаря на изискванията на чл.12, 

ал.1, т.5 от Наредба № 22 от 14-ти декември 2015 г. като никой от трите сектора не превишава 

49%. Към 31.12.2017 г. общата численост на КВО е 36 лица, в т.ч. ФЛ/ЕТ– 3 бр. и ЮЛ – 33 бр. 

Съотношението е следното: публичен сектор – 2 броя – 5,56 %, стопански сектор – 17 бр. – 

47,22%, нестопански сектор – 17 бр. – 47,22%.  

Колективен управителен орган. Към 31.12.2017 г. Колективният управителен орган 

(КУО) се състои от  7 лица, членове на Сдружението, както следва:  

- публичния сектор – двама представители  - община Дряново и община Трявна, заемащ 

28.57% от състава на КУО; 

- трима представители на стопанския сектор, заемащ   42.86% от състава на КУО;  

- двама представители на нестопанския сектор , заемащ 28.57% от състава на КУО.  

 

II. Съществени дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с 

целите и програмите на организацията и постигнатите резултати 

В рамките на проект по подмярка 19.1 «Помощ за подготвителни дейности» на мярка 19 

«Водено от общностите местно развитие» от ПРСР 2014 – 2020 г., изпълнен по договор № РД 

50-110/17.08.2016 г. между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд 

«Земеделие» и община Дряново, през периода август 2016 г. – февруари 2017 г., беше 

разработена Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ 

Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“. 

На 23.08.2017 г. бяха сключени Споразумения за последващо наемане по трудов договор 

с екипа на МИГ, състоящ се от изпълнителен директор, двама експерти по прилагане на 

СВОМР и технически асистент. Екипът на МИГ е избран на заседание на Колективния 

управителен орган, проведено на 07.02.2017 г. 

През периода юли - август 2017 г. служителите на МИГ подготвиха Заявление за 

кандидатстване и всички придружаващи документи по подмярка 19.2 „Прилагане па операции 

в рамките на стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

ПРСР за периода 2014-2020 г. на доброволни начала.  

МИГ кандидатства със Стратегията за финансиране по реда на Наредба №22/14.05.2015 

г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане па операции в рамките на стратегии за ВОМР“ на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г„ с краен 

срок за кандидатстване - 30.08.2017 г. Документите бяха подадени на 24.08.2017 г. 

През месец октомври 2017 г. бяха подготвени и подадени допълнителните документи 

към Заявлението за кандидатстване, изискани от Министерство на земеделието, храните и 
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горите. 

На 29.12.2017 г. Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение 

„МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ беше одобрена съгласно Насоките за 

определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените 

стратегии за Водено от общностите местно развитие, утвърдени със заповед на Ръководителя 

на Управляващия орган на ПРСР № РД 09-491/23.06.2017 г., изм. със заповед № РД 09-

987/28.12.2017 г.  

През януари 2018 г. екипът подготви необходимите документи за сключване на 

Споразумение за финансиране на Стратегията. 

 

Общи събрания 

През периода януари 2017 г. – декември 2017 г. „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на 

Балкана“ проведе две общи събрания, както следва: 

 На 15.02.2017 г. е проведено общо събрание за одобрение на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“. 

Колективният върховен орган взе решение за одобрение на Стратегията за ВОМР.  

На проведеното общо събрание на 18.08.2017 г. бяха приети промени в Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие за периода 2017-2020 г. 

 

Заседания на колективния управителен орган 

 

На 07.02.2017 г. е проведено заседание на КУО, на което са избрани лица за длъжностите 

изпълнителен директор, експерти и технически сътрудник на „МИГ Дряново - Трявна - в 

сърцето на Балкана“. 

На 03.08.2017 г. е проведено заседание на КУО, на което са взети решения за свикване 

на общо събрание за приемане на промени в Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие за периода 2017 – 2020 г. 

 

Дейности, свързани с оперативно организационната работа на Сдружението 

 Съгласно Решение № 234 от 30.01.2017 г. на Общински съвет Дряново, с Договор за наем 

№ 188 от 23.08.2017 г. Община Дряново предоставя на МИГ помещение от 90 кв.м за 

осъществяване на дейността на Сдружението.  

 Съгласно Решение № 4 от 25.01.2017 г. на Общински съвет Трявна, с Договор за 

безвъзмездно ползване № 242-СДУР-17 от 18.08.2017 г. Община Трявна предоставя на МИГ 

помещение за офис от 10 кв.м.  

  С горепосочените Решения на общинските съвети на Дряново и Трявна е взето съгласие 

при одобрение на заявление за подпомагане по подмярка 19.2 „Прилагане па операции в 

рамките на стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

ПРСР за периода 2014-2020 г. всяка от общините да осигури временна финансова помощ на 

Сдружение „Местна инициативна група Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ в размер 

на 2% от размера на финансовия ресурс за управление за стартиране на дейностите по 

подмярка 19.2 „Прилагане па операции в рамките на стратегии за ВОМР“. 

 

III. Безвъзмездно получено имущество и приходи от други дейности за 
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набиране средства 

 С Решение № 234 от 30.01.2017 г. на Общински съвет Дряново на Сдружение „Местна 

инициативна група Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ е предоставено офис оборудване 

с Договор № 187 от 23.08.2017 г., включващо: 3 бр. бюра, 3 бр. столове, 3 бр. преносими 

компютри, 3 бр. компютърни мишки, 1 бр. принтер, 1 бр. мултифункционално устройство, 2 

бр. флаш памети. 

 С Решение № 4 от 25.01.2017 г. на Общински съвет Трявна на Сдружение „Местна 

инициативна група Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ е предоставено офис оборудване 

с Договор № 242-СДУР-17 от 18.08.2017 г., включващо: компютърна конфигурация, принтер, 

офис бюро, офис стол и шкаф за документи. 

През 2017 г. получените приходи от членски внос са в размер на 1704,00 лв. 

 

IV. Вид, размер и цели на получени и предоставени дарения 

 През 2017 г. Сдружение „Местна инициативна група Дряново – Трявна – в сърцето 
на Балкана“ не е получавало дарения. 

V.  Приходи и разходи на Сдружението. Финансов резултат 

Докладът за дейността за 2017 г. на МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ е приет на 

Общо събрание, проведено на 11.06.2018 г. 

 

………/п/..………. 

Марийка Друмева 

Председател на КУО на МИГ 

 


