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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

  

Относно: Даване на съгласие относно размера на членски внос на Община Елена в 

Сдружение с нестопанска цел „МИГ общини Елена и Златарица“ 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

На заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИГ общини 

Елена и Златарица“, проведено на 30.11.2018 г., изпълнителният директор Георги Коларов 

предложи, в съответствие с добрите практики, наложили се във водещи местни 

инициативни групи в страната, да се приеме методика за изчисление на членския внос на 

общините - членове на Сдружението, въз основа броя на населението на съответната 

община по постоянен адрес и определена финансова ставка на жител. 

Със свое решение Управителният съвет на МИГ упълномощи Изпълнителния директор да 

внесе мотивирано предложение за такава методика. В деловодството на община Елена с 

вх. № РД.02.18-1102 / 20.12.2018 г. е внесено предложение със следните мотиви: 

- Само със средствата, осигурявани за управление на Стратегията за местно развитие 

(мярка 19.4 от ПРСР), МИГ не може да осъществява главата си цел – да допринася 

двете общини да стават едно по-добро място за живот; 

- Допълнителен ресурс е необходим за участие в различни съвместни проекти с други 

сдружение от страната и чужбина, както и за повишаване капацитета и експертизата на 

членовете му и екипа; 

- Сдружението има нужда от по-голяма самостоятелност при подкрепата на местни 

инициативи, допринасящи за доброто позициониране на територията; 

- Осигуряването на допълнителни средства би създало по-добър комфорт за работата на 

екипа, както и ще се осигурят средства за придобиване и поддръжка на материалните 

активи; 

- Не всички необходимо присъщи разходи за дейността на МИГ са допустими според 

правилата на мярка 19.4 от Програмата за развитие на селските райони; 

- При наличието на средства, МИГ би могла да реализира и малки собствени проекти, 

както и да осигурява необходимия собствен принос при кандидатстване; 
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- Допълнителните средства ще дадат възможност за участие в обучения за повишаване 

на компетентността на членовете на сдружението, управителните органи и екипа 

поради бързо променящата се нормативна уредба и динамичната среда, в която работи 

МИГ. 

Предложението, обсъдено от Управителния съвет и внесено от Изпълнителния директор 

на МИГ е, размерът на членския внос да се определя на база броя население на общината 

по постоянен адрес към 15 декември на предходната година по данни на ГРАО, като 

ставката на жител да бъде 0.30 лв. 

Изчислено по този начин, размерът на членския внос на Община Елена за 2019 г. на база 

9 894 жители по постоянен адрес би бил 2 968 лв. Към момента, членския внос, който 

общините заплащат, съгласно Устава на Сдружението, е 300 лв. на година. 

Изразходването на средствата от членския внос се отчита текущо пред Управителния 

съвет на сдружението, а годишно - при одобряване на годишния финансов отчет от 

Общото събрание, след което информацията става публична. 

С подобна подкрепа се счита, че МИГ може да се развива устойчиво и да реализира 

собствена програма за сериозно присъствие в живота на общината, както и да бъде неин 

равностоен партньор при реализирането на съвместни инициативи с Община Елена. 

Окончателното решение относно размера на членския внос е от компетентността на 

Общото събрание на сдружението, но при вече дадено съгласие от страна на Общински 

съвет Елена, може да се предполага, че направеното предложение ще бъде прието. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 21, ал, 1, т. 15 от същия, Общински съвет Елена 

Дава съгласие и възлага на кмета на Община Елена и неин представител в Общото 

събрание на Сдружение с нестопанска цел „МИГ - общини Елена и Златарица“ да 

предложи пред Общото събрание и гласува „ЗА“ определяне размера на членския 

внос на Община Елена в Сдружението на база броя население на общината по 

постоянен адрес към 15 декември на предходната година по данни на ГРАО, при 

ставка 0.30 лв. на жител. 
 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 
 


