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1. Обща информация за сдружението 
  

       Местна инициативна група -Тунджа е учредена  от 25 физически и юридически  
лица по реда и при условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като 
сдружение за осъществяване на общественополезна дейност. Създадена като 
публично-частно партньорство във връзка с прилагането на Ос 4 ЛИДЕР на 
Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) в рамките на изпълнения  от 
община „Тунджа” проект № 431-2-03-30 „Придобиване на умения и постигане на 
обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на 
Община Тунджа, област Ямбол”.   
      Основните мотиви за създаване на Местна инициативна група –Тунджа  са 
свързани с възможностите за  : 
    • Активизиране на местните хора за идентифициране на проблемите на 
територията, начините и ресурсите за нейното устойчиво развитие; 
    •  Засилване на диалога и сътрудничеството и осъществяването на  съвместни  
действия на публичния, частния и гражданския  сектор , насочени към създаване на  
идеи, продукти и услуги с максимална добавена стойност към собствените ресурси на 
територията; 
    •   Нови начини за бизнес развитие и създаване на поминък и работни места; 
    • Обединяване на местните действащи лица  около  колективни проекти и 
мултисекторни дейности и постигане на синергия в развитието на територията; 
    •  Улесняване и стимулиране на процесите на адаптация и промяна в развитието  на 
територията, местните общности, интегрирането на грижите за околната среда, 
разнообразяването на икономиката и повишаването на  качеството на живот; 
   •   Трансфер и адаптиране на иновации и намиране на нови решения за проблемите 
и перспективите в развитието на територията. 
 
Пълно наименование:  
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група –Тунджа”  
Акроним: 
МИГ –Тунджа 
Дата на учредяване: 
29.01.2010 година                
Съдебен акт за регистрация: 
Решение № 14 от 19.02.2010 год.  по фирмено дело № 8 по описа на Ямболски 
окръжен съд за 2010 година 
Акт за регистрация в Централния регистър на ЮЛНЦ: 
Удостоверение № 020 от 04.05.2010 г  на Министерство на правосъдието  
Номер в Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна 
дейност : 20100504020 
 Седалище и адрес на управление: 
 с.Генерал Инзово, община Тунджа, област Ямбол, Република България, 
 улица „Св.Св. Кирил и Методий” № 9 
  ЕИК : 175850212 
 Контактна информация с офиса на МИГ : Република България,Област: 
Ямбол,Община,Тунджа,  8670 с.Генерал Инзово, ул. „Опълченска” № 2 ет.2  
 Ε- mail: migtundzha@abv.bg  , Интернет страница : www.tundzhaleader.org 

 
2. Промени в състава  на колективния управителен орган 

        Във връзка с решение  на  Общински съвет –Тунджа  № 15 по протокол                         
№ 2/18.11.2011 г  и  решение на Общото събрание на МИГ-Тунджа от20 декември 2011 
година  през 2012 година   Ямболски окръжен съд вписва през м.януари 2012 като 
членове на УС на МИГ-Тунджа  Пламен Стоянов Панев  и Стоян Александров Стоянов. 
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     Промените в състава на Управителния съвет при спазване на изискванията на чл. 
21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и  чл.7 ал.2 т.4 и 5 от Наредба № 23 от 18.12.2009 година на 
МЗХ. 

 
3.  Проекти и програми  
 

3.1. Прилагане  на Стратегия за местно развитие на МИГ-Тунджа за  
периода 2011-2015 година 
         През 2012 година МИГ-Тунджа успешно продължава да  изпълнява подписаният  
на 13 октомври 2011 година договор № РД 50 141/13.10.2011                                              
между МИГ-Тунджа, МЗХ и ДФЗ-РА за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ  по   мeрки “Прилагане на стратегиите за местно развитие” и “Управление на 
МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната 
територия за МИГ, прилагащи СМР  и проекта на Указания по мярка 41 „Прилагане на 
стратегиите за местно развитие”  и по мярка 431-1 „Управление на местни инициативни 
групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната 
територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” 
от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 
           Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа (СМР) за периода    2011-2015 
година цели устойчивото развитие на територията на  община „Тунджа”  посредством 
подкрепа и  разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природната 
среда, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на 
местните хора. Стратегията за местно развитие  на МИГ-Тунджа ще осигури чрез 
планираните дейности и предвидените процедури за изпълнение равноправен достъп 
на публични и частни проекти, свързани със : 
     -  Диверсификация на икономическите дейности, подобряване и укрепване на 
бизнес климата и създаване на предпоставки, стимулиращи  предприемачеството и 
развитието на новаторски и съвременни бизнес инициативи и мрежи за 
сътрудничество; 
    -   Съхранението и развитието на  културно-историческото  наследство, традиции, 
обичаи и занаяти, тяхното икономизиране и формиране на специфична идентичност на 
територията като дестинация, свързана с развитието на различни алтернативни  
форми на туризъм; 
    -  Формирането на благоприятни и привлекателни условия за живот  на  местното 
хора, и  преодоляването на социалната и икономическа  изолация  на уязвими групи от 
населението 
         Всички тези дейности са обвързани и  с екологичните цели на Стратегията за 
местно развитие., т. е. те ще  допринасят за защитата и опазването на  околната среда 
и рационално управление на местните природни ресурси като основа за развитие на 
територията на община „Тунджа”. 
      Общия бюджет на Стратегията е 3 782 850 лева, от които 3 085 000 са 
безвъзмездна финансова помощ за проекти към Стратегията за местно развитие и 697 
850 лева са безвъзмездна финансова помощ за управление на МИГ, придобиване на 
умения и постигане на обществена активност на територията на община „Тунджа”. 
      Крайният срок за сключване на договори за финансиране на проекти към 
Стратегията е 31.12.2013 година.   
      Крайният срок за отчитане на изпълнението на Стратегията за местно развитие е 
30.09.2015 година.      
 
       В съответствие с  приетите от УС  Индикативен график  и Индикативна програма 
за прием на проекти по мерките на СМР са публикувани обяви за прием на заявления  
съгласно одобрения от УО със СМР финансов план по мерки и години. С оглед на 
изключително краткия срок за прилагане на СМР през 2012 година е обявен прием по 
всички мерки на СМР в рамките на одобрените по съответните мерки бюджети – общо 
14 на брой процедури, по които са постъпили, разгледани и одобрени от МИГ проектни 
предложения по приоритетни оси и мерки на СМР както следва: 
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За  2012 година 
 

Подадени 
заявления 

Отхвърлени 
/оттеглени 
/анулирани 
заявления 

Одобрени от МИГ 
– безвъзмездна 

помощ 

Сключени 
договори 

 

Код на 

мяркат

а  

 

Име на мярката 

 

брой лева брой лева брой лева брой лева 

4.1.1. Мерки насочени към 
конкурентоспособността (в 
това число мерките от ос 1 на 
ПРСР) 

8 935 789,00 0 0 8 381 850,22 0 0 

121 
Модернизиране на 
земеделските 
стопанства 

8 935788 0 0 8 381850,22 0 0 

123 
Добавяне на стойност 
към земеделски и 
горски продукти 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.2. Мерки насочени към 
околната среда/стопанисване 
на земята (в това число 
мерките от ос 2 на ПРСР) 

1 30 245,00 0 0 1 30 245,00 0 0 

226 
Възстановяване на 
горския потенциал и 
въвеждане на 
превантивни дейности 

1 30245,00 0 0 1 30 245,00 0 0 

4.1.3. Мерки насочени към 
качеството на живота/ 
разнообразяване (в това 
число мерките от ос 3 на 
ПРСР) 

25 1 718 011 7 480774 18 979 685,61 0 0 

311 
Разнообразяване към 
неземеделски 
дейности 

3 382 250,00 0 0 3 267 575,22 0 0 

312 
Подкрепа за 
създаване и развитие 
на микропредприятия 

6 592 841,00 1 117164 5 332 800,10 0 0 

313 
Насърчаване на 
туристическите 
дейности 

1 39 027 0 0 1 39027,00 0 0 

321 
Основни услуги за 
населението и 
икономиката  в 
селските райони 

13 511 33,00 6 363610 7 147 720,29 0 0 

322 
Обновяване и 
развитие на 
населените места 

2 192 56,00 0 0 2 192 563,00 0 0 

ОБЩО: 
34 

 

2 684 045  7 480774 27 1391788,08 0 0 
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3.2. Между-териториално и транснационално сътрудничество по ЛИДЕР – мярка 
421 от ПРСР 2007-2013 
 
Сътрудничеството между Местните инициативни групи на национално и европейско 
ниво дава нови и иновативни възможности за постигане целите на подхода Лидер, 
разширява възможностите за обмен на опит и ноу-хау и насърчава изграждането на 
мрежи, както между МИГ, така и между членовете на МИГ. Прилагайки мярка 421  МИГ 
–Тунджа   допринася за  развитието на територията на община „Тунджа”, чрез 
взаимодействие и реализиране на съвместни проекти с други български МИГ – 
вътрешно териториални проекти за сътрудничество, и  с други МИГ от ЕС или с 
подобен тип структури от трети страни – транснационални проекти за сътрудничество.  
Бенефициент по тази мярка е  само МИГ –Тунджа. През отчетния период МИГ-Тунджа 
кандидатства пред Управляващия орган по обявената покана от МЗХ  за прием на 
Заявления по мярка 421 Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество.  
Подготвени са и са подадени две проектни предложения за подготвителни дейности - 
дейности, улесняващи установяването на контакт между потенциални партньори и 
подпомагащи изработването на общо действие. МИГ-Тунджа ще  кандидатства за 
подпомагане по мярка 421 с проекти за сътрудничество, свързани  с  прилагането на 
общи действия, като основа за това ще бъдат реализираните подготвителните 
дейности.  

Следните  проектни предложения за подготвителни дейности са подадени в УО по 
обявената процедура за прием и са в процес на оценка: 

1. Между-териториално сътрудничество :  проект «Подкрепа за развитие на местното 
производство и туризъм в селските райони на Югоизточна България” на стойност                                                                        
19760,00 лева; 

2. Транснационално сътрудничество: проект „Биоземеделие – новите 
предизвикателства в развитието на местни земеделски продукти с добавена стойност“ 
на стойност  31538,96 лева. 
   

3.2. Проект  “Устойчиво енергийно развитие на селските райони” по Програмата 
за трансгранично сътрудничество България -Турция 2007-2013 г. 
 
Проектът на Местна инициативна група – Тунджа  „Устойчиво енергийно развитие на 
селските райони” получи одобрение за реализация по Програмата за трансгранично 
сътрудничество България – Турция (2007-2013). 
Стойността на проекта е 69 680.84 евро – 100% безвъзмездна финансова помощ по 
Програмата.  
Основната цел е да бъдат популяризирани иновативни и ефективни технологии за 
оползотворяване на отпадни суровини от земеделски дейности. 
Дейностите включват обмен на опит и популяризиране  на водещи практики в областта 
на оползотворяване на биомаса от селскостопанското производство, като източник на 
“зелена” енергия. 
Проектът е с продължителност 12 месеца и ще бъде реализиран в партньорство с 
АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОН ТРАКИЯ „ТРАКАВ”-Република Турция и 
ОБЩИНА “ТУНДЖА”  
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4. Международни контакти и участия 
 
  Във връзка с проявен интерес за подготовка на съвместни проекти са установени   

контакти с МИГ от Латвия. В периода от 26 до 28 ноември 2012 екип от експерти на 
Местна инициативна група „Партньорство Кандава”  от Латвия   беше  на работно 

посещение на своите колеги от Местна инициативна група – 
Тунджа. Целта на посещението е подготовката на съвместен 
ЛИДЕР проект по мярка 421 ”Вътрешно териториално и 
транснационално сътрудничество. В рамките на визитата 
представителите на „Партньорство Кандава”  се срещнаха и с 
ръководството на община „Тунджа”.  МИГ „Партньорство 
Кандава” –Латвия  е учредена през 2006 година  и  обхваща 
територията на две общини от планов регион Рига на Латвия с 
обща площ 1010,99 кв.км и население от 14814 жители. На 
територията на МИГ се намира важен за страната обект по 
Натура 2000 – Природен парк „Долината на Абава” Основните 
цели на Стратегията за местно развитие на МИГ „Партньорство 

Кандава” са развитие на местни инициативи за опазване на околната среда, подкрепа 
на производството на местни продукти и услуги, подобряване на средата на живот 
чрез изграждането на спортни и развлекателни съоръжения и развитие на туризма. 
 

 
С  партньорското  участие на Асоциацията за развитие на 
регион  Тракия  – гр.Одрин- TRAKAB и община „Тунджа”  
през 2011 година МИГ-Тунджа подготви проект  “Устойчиво 

енергийно развитие на селските райони”, с който в  началото на 2012 кандидатства 
пред МРРБ по Програмата за трансгранично сътрудничество България -Турция 2007-
2013 г. Проектът е одобрен от Управляващия орган и е подписан договор за неговото 
изпълнение. 

 
 
5. Участие на МИГ-Тунджа в други организации. 
 
  На 9 август 2012 година в к-с „Екатерина”, с. Веселиново, община „Тунджа”  по  

инициатива на МИГ-Тунджа се проведе работна среща на представители  на 15 местни 
инициативни групи, на която се взе решение за учредяване на асоциация на местните 
инициативни групи  в България.  МИГ-Тунджа участва в учредяването на    
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА 
ЛИДЕР МРЕЖА”, което се проведе на 6 октомври 2012 година в гр. Лясковец. 
Председателят на УС на МИГ-Тунджа г-н Станчо Ставрев е избран за председател на 
контролния съвет на Асоциацията. 

 
6. Финансов отчет  
 

       През 2012 година организацията  е получила безвъзмездно целево финансиране 
по изпълнявани от нея проекти в размер на 173 823,42. Постъпилите приходи  от 
членски внос са в размер на 720.00 лв. Приходи от други дейности за набиране на 
средства и дарения няма. 
 

През 2012 година сдружението не е осъществявало стопанска дейност. 
 

      По - долу са представени баланса, отчета за приходите и разходите, отчета                 
за паричния поток и отчета за собствения капитал за 2012 година 
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БАЛАНС 
на СНЦ „Местна инициативна група -Тунджа”   

 към 31.12.2012 г. 
 

А К Т И В  П А С И В 
Сума (лева)  Сума (лева) 

Раздели, групи, статии текуща 
година 

предходна 
година 

 
Раздели, групи, статии текуща 

година 
предходна 
година 

а 1 2  а 1 2 
А.  ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ      А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ     

І. 
Дълготрайни 
материални активи 

   4290,00   51973,00  І. Основен капитал  4290,00  51973,00 

  Общо за група І: 4290, 00 51973,00  ІІ. Резерви     

          Целеви резерви  0 - 

ІІ. 
Дълготрайни нематериални 
активи 

       - в т.ч. Общи резерви    

  Общо за група ІІ:  0 -     - в т.ч. Други резерви   

          Общо за група ІІ:   

ІІІ. 
Дългосрочни финансови 
активи 

           

  Общо за група ІІІ:  0 -    ОБЩО РАЗДЕЛ " А"  0 - 

        Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ    

  ОБЩО РАЗДЕЛ " А" 4290,00   І. Дългосрочни задължения    

               

Б.  КРАТКОТРАЙНИ  АКТИВИ       ОБЩО РАЗДЕЛ " Б"  0 - 
І Вземания    240,00  В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ    

  Общо за група І:  240,00  І. Краткосрочни задължения    

ІІ Парични средства       Задължения към доставчици   183,60 
  Парични средства в брой       Данъчни задължения    

  
Парични средства в 
разплащателни сметки 

59985,42  53104,00     
Други краткосрочни 
задължения (неизразходвани 
финансирания) 

59985,42 53160,40  

  Общо за група ІІ: 59985,42  53104,00    Общо за група І: 59985,42 53344,00 
  ОБЩО РАЗДЕЛ " Б" 59985,42 53344,00    ОБЩО РАЗДЕЛ " В" 59985,42 53344,00 

             
  СУМА НА АКТИВА ( А+Б) 64275,42 105317,00    СУМА НА ПАСИВА ( А+Б+В) 64275,42 105317,00 
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  

на СНЦ „Местна инициативна група-Тунджа” 
за 2012 година 

 
Сума (лева)   Сума (лева) 

Наименование на разходите текуща 
година 

предходна 
година 

 
Наименование на приходите текуща 

година 
предходна 
година 

а 1 2  а 1 2 

І РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА   47179,00  І ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА     

А 
Разходи за регламентирана 
дейност 

     А 
Приходи  за регламентирана 
дейност 

    

1 Дарения      1 Приходи от дарения под условие     

2 Други разходи 4474,00 47179,00   2 Приходи от дарения без условие     

  Всичко А 4474,00 41179,00  3 Членски внос 720,00 880,00 

Б Административни разходи 110084,00 40046,00  4 Други приходи  173823,42 139672,00 
  ОБЩО ЗА ГРУПА І 114558,00 87225,00    ОБЩО ЗА ГРУПА І 174543,42  140512,00 

ІІ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ     ІІ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ     
1 Разходи за лихви     1 Приходи от лихви     

2  1 Приходи от лихви     

  
Отрицателни разлики от операции 
с финансови активи и инструменти 

   
 2 Приходи от съучастия     

 
3 

Отрицателни разлики от промяна 
във валутни курсове 

   
 

3 
Положителни разлики от операции с 
финансови активи и инструменти 

    

 
4 

Други разходи по финансови 
операции 

  
 

4 
Положителни разлики от 
промяна във валутни курсове 

    

 
  ОБЩО ЗА ГРУПА ІІ  0 - 

 
5 

Други приходи от  финансови 
операции 

    

ІІІ ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ  -  

ІV 
ЗАГУБИ ОТ СТОПАНСКА 
ДЕЙНОСТ 

 0 -  
  ОБЩО ЗА ГРУПА ІІ  0  0 

V ОБЩО РАЗХОДИ 114558,00 87225,00  ІІІ ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ  0  0 

VІ РЕЗУЛТАТ 59985,42  53287,00  ІV 
ПЕЧАЛБА ОТ СТОПАНСКА 
ДЕЙНОСТ 

 0  0 

        V ОБЩО ПРИХОДИ 174543,42, 140512,00 

        VІ  РЕЗУЛТАТ  0  0 

  ВСИЧКО ( V+VІ)  174543,42 140512,00    ВСИЧКО ( V+VІ)  174543,42  140512,00 
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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  
на СНЦ „Местна инициативна група -Тунджа” 

за 2012 година 
 

Сума (лева) 

НАИМНОВАНИЕ НА ПОТОЦИТЕ 
текуща година предходна година 

а 1 2 

І. 
НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА 
ПЕРИОДА 

53104,00  

ІІ. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ   

А. ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ   
  Получени дарения под условие   
  Получени дарения без условие    
  Постъпления от членски внос 720,00 880,00 
 Постъпления от осигурителни предприятия   
 Получени обезщетения за застраховане   
 Постъпления от банкови и валутни операции   

  Други постъпления  121492,00 139632,00 
  ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ „А” 175316,62 140512,00 

Б. ПЛАЩАНИЯ ЗА НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ   
 Изплатени дарения   

 Изплатени заплати и осигуровки 58006,80 10712,00 
  Плащания за услуги   47326,07 28395,00 
 Плащания по банкови и валутни операции 461,51 121,00 
 Други плащания 9536,82 48180,00 

 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ „Б” 115331,20 87408,00 
В НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 115331,20 87408,00 

 ІІІ. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ   

А. ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ   

  Постъпления от продажба на активи и услуги   

  Постъпления от клиенти   
  Постъпления от банкови и валутни операции   
  Други постъпления   
 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ „А”    

Б. ПЛАЩАНИЯ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ   
 Плащания за услуги и за придобити активи   
 Плащания към  доставчици   
 Изплатени данъци   
 Плащания по банкови и валутни операции   
 Други плащания   
 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ „Б”    

В НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ   

ІV. 
НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА 
ПЕРИОДА 

59985,42 53104,00 

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА   
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ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 
на  СНЦ „Местна инициативна група -Тунджа 

за 2012 година 
 
 

Целеви резерви (лева) Общо 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Общи резерви Други резерви 

собствен 
капитал 

А 1 2 3 

І 
САЛДО В НАЧАЛОТО НА ОТЧЕТНИЯ 
ПЕРИОД 

 
 58065,12 

  
  

 

ІІ РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА   4290,00 

     

ІІІ 
ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ 
КАПИТАЛ 

  
 

 
 
 

  
 

ІV 
САЛДО В НАЧАЛОТО В КРАЯ НА 
ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД  (І+ІІ+ІІІ) 

  62355,12 

 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА УС НА МИГ-ТУНДЖА:  
     
                                                                            (СТАНЧО СТАВРЕВ) 
       
 
 


