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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА 

ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ“ 

Период на отчитане 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Номер на договора за изпълнение 

на стратегия за ВОМР 

 

РД 50-137/21.10.2016 г. 

ЕИК на МИГ 176036263 

Седалище и адрес на управление 

на МИГ 

с. Брестовица, община Родопи, обл. Пловдив, пл. 

Съединение №1 

Председател на Управителен 

орган / представляващ МИГ 

 

Георги Василев Ташев 

Телефон, факс, електронен адрес, 

интернет страница 

0887911206; 088938999 

www.trakijskorodopskata.yaka 

www.mig-p-r.org 

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)  

 

Сдружението се управлява от Управителен съвет, състоящ се от 7 членове на Сдружението. 

Представлява се от Председателя на Управителния съвет. Върховен колективен орган на 

Сдружението е Общото събрание, което се състои от 26 членове, представители на публичния, 

нестопанския и стопанския сектор от територията. За осъществяване на контрол върху 

финансовото състояние и правилното стопанисване и използване на имуществото на 

Сдружението, същото има и Контролен съвет, състоящ се от 3-ма членове на Сдружението. Не са 

извършвани промени в Общото събрание и Контролния съвет, единствената промяна касае 

Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи”. 
 

 

Наименование и описание на извършените дейността. Резултат Бележки/Коментари 

Промяна в Управителния съвет на Сдружението, 
съгласно Решения №№ 05,06, 07, приети с Протокол 

№ 01/30.03.2017 г. на Общото събрание на 

Сдружението. 

Актуален състав на Управителен съвет: 

1. Председател на МИГ: Георги Ташев, законно 

представляващ Сдружение ФК „Брестовица”;  

2. Член: Константин Витанов – представляващ 

  

 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Сдружение „Местна инициативна група 

Перущица-Родопи” 
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по пълномощие Община „Перущица”;  

3. Член: Валентина Хаджиева  - представляващ 

по пълномощие Община „Родопи” 

4. Член: Спас Шопов – физическо лице, местни 

лидери; 

5. Член: Костадин Тотов – представляващ по 

пълномощие Сдружение „Спортен клуб по 

баскетбол Перущица” 

6. Член: Емилия Янкулова – законно 

представляваща „Янкулова 92” ЕООД  

7. Член: Петър Андонов – физическо лице, 

земеделски производител 
 

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.  

 

Членове на екипа ангажиран с прилагането на СВОМР Промени, които засягат 

екипа 

Бележки/Коментари 

1. Красимир Трифонов Трифонов – изпълнителен 

директор 

2. Боряна Таскова Таскова – експерт по прилагане 

на СВОМР 

3. Надежда Веселинова Найденова – технически 

асистент 

4. Ангел Стоянов Механджийски  – счетоводител до 

29.12.2017 г. 

 

 

N/A 

 

 

3. Реализирани дейности 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

 
Наименование и описание на извършените 

дейността. 

Резултат Бележки/Коментар

и 

1. Заявка за авансово плащане към ДФЗ за 2017 год. 

на стойност 80 417,30 лева 

 

------------ 
 

2. В отчетния период екипът на МИГ изготви и 

внесе за разглеждане в МЗХГ Заявление за 

одобрение на планирани дейности и разходи по 

подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за местно развитие" от Програмата за 

развитие на селските райони 2014 - 2020 г. за 2018г. 

 

-------------------- 
 

3. УС на МИГ прие актуализиран индикативен 

график за прием на проекти към Стратегията за 

ВОМР за 2017 г., като същият е публикуван на 

електронната страница на Сдружение „МИГ 

Перущица-Родопи” 

------------------------ 

4. УС на МИГ прие ИГРП на Сдружение „МИГ 

Перущица-Родопи” за 2018 г. 

 

 

5. УС на МИГ одобри списък на външни експерт-

оценители  

 

 

Изплатено авансово плащане от ДФЗ 

в размер на 80 417,30 лева 

 

---------- 

Изготвено и внесено за разглеждане 

от МЗХГ 1 бр. Заявление за одобрение 

на планирани дейности и разходи по 

подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за 

местно развитие" от Програмата за 

развитие на селските райони 2014 - 

2020 г. за 2018г. 

--------------- 
 

Приети 2 бр. Актуализиран 

индикативен график за прием на 

проекти към Стратегията за ВОМР 

за 2017 г. 

 

------------------ 

Приета ИГРП на Сдружение „МИГ 

Перущица-Родопи” за 2018 г. 

 

 

Одобрен списък на външни експерт-

оценители. 

 



   

 

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) 

Наименование и описание на извършените 

дейността. 

Резултат Бележки/Коментари 

НЕ СА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 

ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ 
N/A N/A 

 

 

- за популяризиране, информиране и публичност: 

Във връзка с дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на 

Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи е сключен договор с „МАРККОММ” 

ЕООД за подръжка интернет страницата и създаване на актуални новини.  

В динамичното време, в което живеем, информацията посредством интернет е 

първостепенна и достоверна, когато е качена на официална интернет страница. Това се оказва 

най-бързия и лесен начин да се информира всеки един потребител.  

Променен е хедъра на заглавната страница на сайта на Сдружението. Архивирани са 

стари новини и са публикувани нови документи. Актуализирана е информацията, свързана с 

промени в състава на УС. Направени са промени на функционалности на сайта, като са пригодени 

за новата СВОМР на Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи”. Променени са 

основни раздели на сайта, като са променени бутоните, свързани с подмерките, който ще се 

финансират. Работи се текущо. 

 

- 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 

 

Наименование и описание на извършените 

дейността. 

Резултат Бележки/Коментари 

НЕ СА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ 

И ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ 

N/A N/A 

 

 
 

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

НЕПРИЛОЖИМО 

 

5. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (когато е приложимо).     

 
НЕПРИЛОЖИМО 

 

 

Дата: 16.01.2018 г.                        Представляващ МИГ: Георги Василев Ташев ………………. 


