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I. ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. С този Правилник се урежда редът, по който се осъществява 

общественополезната дейност на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група – Нова Загора” и се определят правилата за набиране и 

разходване на средствата му. 

Чл. 2. (1) Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на чл. 2 и чл. 38, ал. 1 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел, подлежащо на регистрация по реда 

на същия Закон.  

           (2) Сдружението се учредява за неопределен срок. 

Чл. 3. Сдружението се изгражда на следните принципи:  

1. Равнопоставеност между представителите на публичните институции и 

частния бизнес и неправителствения сектор;  

2. Равнопоставеност и сътрудничество между представителите на общините, 

съставляващи сдружението; 

3. Равнопоставеност между представителите на земеделския и неземеделския 

бизнес; 

4. Равенство, взаимно уважение между членовете без оглед на раса, религия и 

партийна принадлежност, право на глас на всеки член, участие в управлението на 

сдружението и право да бъде информиран за дейността му. 

 

II. ПРАВИЛА   И   РЕД   ЗА   ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ   НА   

ДЕЙНОСТТА НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ    

 

Чл. 4. Предметът на дейност на Сдружението е:  

(1) Основният предмет на дейност е свързан с прилагането на мерки от 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подкрепена от 

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони на територията на 

Община Нова Загора, чрез разработването, кандидатстването за финансиране пред 
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Министерство на земеделието и храните и последващо управление на Стратегия за 

местно развитие до 2020 г. чрез:  

1. Информиране, консултиране и подпомагане на потенциалните кандидати за 

подготовката на проекти по стратегията за местно развитие; 

2. Подготовка и публикуване на покана за кандидатстване с проекти по 

стратегията за местно развитие; 

3. Приемане и регистриране на заявления за кандидатстване с предложения по 

стратегията за местно развитие; 

4. Създаване и поддържане на бази данни за постъпилите проекти, тяхното 

състояние и движение; 

5. Извършване на проверка за административно съответствие и допустимост 

на проектите; 

6. Осъществяване на техническа оценка и класиране на проектите. 

7. Извършване на подготовка и провеждане на заседания на Комисията за 

избор на проекти към МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - НОВА ЗАГОРА. 

8. Изпращане на информация за всички проекти, одобрени от  Комисията за 

избор на проекти към МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - НОВА ЗАГОРА в 

областната Разплащателна агенция по седалище на Местната инициативна група за 

извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в Стратегията за 

местно развитие, критериите за допустимост на кандидата, критериите за 

допустимост на проекта и планираните разходи. 

9. Уведомяване писмено кандидатите за одобрение или отхвърляне на 

проекта; 

10. Сключване на договори с одобрените кандидати за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ; 

11. Осъществяване на наблюдение на изпълнението на проекта и посещения 

на място; 

12. Подпомагане на одобрените кандидати при подготовката на заявки за 

плащане до Разплащателна агенция и изготвяне на доклади за отчитане на 

изпълнението; 

(2) В осъществяване на дейността си Сдружението може да извършва 

стопанска дейност, доколкото тази дейност е допълнителна и пряко свързана с 
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дейността по предходния член и приходите от нея се разходват за постигане целите 

на сдружението както следва: 

-  Издателска дейност; 

- Консултантска дейност и услуги, изготвяне на анализи, организиране и 

провеждане на семинари, обучения, демонстрации, проучвания и други подобни във 

връзка с предмета на дейност и целите на Сдружението; 

- Създаване и разпространение на информационни продукти; 

- Управление на собствено имущество; 

- Упражняване на права върху интелектуална собственост. 

(3) Стопанската дейност, осъществявана от сдружението по ал. 2, се 

подчинява на действащите нормативни актове за съответния вид дейност.  

(4) За осъществяването на стопанската дейност сдружението може да 

учредява самостоятелно или в партньорство свои предприятия и кооперации, 

съгласно ТЗ и ЗК. 

 

Чл. 5. Приоритетите на Сдружението са дейностите, насочени към развитието 

на селските райони в сферите на: конкурентоспособността на земеделието, 

опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване 

на икономическите дейности в селските райони чрез развитието на услугите и 

бизнеса извън земеделието, осигуряване на възможности за заетост и цялостно и 

хармонично развитие на хората, особено в селата и малките населени места. 

Чл. 6. Независимост на сдружението: 

1. В дейността си Сдружението се ръководи единствено от законите на 

Република България и от разпоредбите на настоящия устав, както и от изискванията, 

произтичащи от междуправителствените договорености за предоставяне на средства 

от Европейския съюз и други донори. 

2. В дейността си Сдружението не преследва политически цели и не може да 

бъде обвързано с политически организации 
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3. Членовете и ръководните органи на Сдружението не могат да използват 

Сдружението в интерес на други нестопански организации, както и на политически 

или стопански организации. 

4. Сдружението като отделно юридическо лице може да участва в други 

организации и юридически лица по определения от закона ред. 

III. НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО. 

Чл. 7. Сдружението набира средства като кандидатства за финансиране на 

Стратегията си пред програмите на Европейския съюз. 

Чл. 8. Други източници на средства на Сдружението са от членския внос, 

имуществените вноски на членовете, стопанската дейност предвидена в закона и 

този устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство и други. 

Чл. 9. Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и 

други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права 

предвидени от закона. 

Чл. 10. Всички членове на Сдружението дължат годишен членски внос в 

размер, определен с решение на общото събрание.  

Чл. 11. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от 

общото събрание, което посочва в решението си начина и срока на внасянето им. 

Чл. 12. (1) При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание 

може да вземе решение, с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите, за 

внасяне на допълнителни вноски от членовете за покриването на загубата. 

              (2) Сдружението не разпределя печалба. 

Чл. 13. (1) Сдружението разходва имуществото си за посочените в Чл. 38 ал. 1 

от ЗЮЛНЦ цели и дейности и по-конкретно за: 

1. Управление и администриране на средства по подхода ЛИДЕР и ВОМР по 

Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони и други 
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децентрализирани програми за развитие и фондове, основани на участието на 

местните общности. 

2. Финансиране на проекти на местни бенефициенти за осъществяване на 

стратегията на Сдружението за развитие на селските райони в областта на: 

конкурентоспособността, опазването на околната среда, земеделието, подобряване 

качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските 

райони; 

3. Дейности, свързани с приобщаването на Сдружението към националната и 

европейска мрежи на селските райони и Местни инициативни групи. 

4. Обучителни, информационни, изследователски и други дейности, 

необходими за осъществяването на целите на сдружението. 

5. Други цели, определени със закон. 

(2) Допустимите бенефициенти на сдружението, критериите за избори на 

проекти и процедурите за финансиране на проекти на бенефициентите се определят 

от правилника и процедурите за функционирането на изпълнителните органи на 

Сдружението.  

(3) Сдружението може безвъзмездно да разходва имуществото и да 

осъществява дейността насочена за постигане на целите, определени в този 

правилник. 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Партньорствата на Сдружението с други организации се създават и 

регламентират посредством Меморандум за разбирателство, Рамкови договори за 

сътрудничество и взаимодействие и договори за дарения. 

§ 2. Контролът по разходване на средствата на СДРУЖЕНИЕТО се 

осъществява от държавните контролни органи, дарителите, попечителските съвети 

на дарителите.  
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§ 3. Настоящите правила и ред за осъществяване на общественополезна 

дейност са приети от Учредителното събрание на Сдружението, проведено на 

15.02.2016 г.  

§ 4. Въпросите, неуредени в настоящите правила, се решават съобразно 

разпоредбите на закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава на 

Сдружението и действащото законодателство на Република България. 

Настоящите правила и ред за осъществяване на общественополезна дейност се 

съставиха в два еднообразни екземпляра – един за Министерството на правосъдието 

и един за архива на СДРУЖЕНИЕТО. 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: 

1. Светла Бинева Стоянова: ……………….…………………. 

2. Елена Стоянова Арабаджиева: …………………………….. 

3. Радка Иванова Илиева: …………………………………….. 

4. Ваня Иванова Динева: ……………………………….….… 

5. Георги Желязков Баръмов: ………………………………… 
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