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На 18.09 2008г. под № 431-2-03-71 община Струмяни депозира заявление в МЗХ за подпомагане на Проект
„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на
територията на общините Струмяни и Кресна ”. Партньори по проекта са община Кресна, читалище „Будител”
с.Струмяни и „Гюстерски” ООД гр.Кресна
На 03.06.2009г. бе подписан тристранен Договор под № РД 50-233 между Министерство на земеделието и храните,
ДФ” Земеделие” - Разплащателна агенция и община Струмяни за финансиране на проектното предложение на
стойност
148 815 лв.
Екип по Проекта:
•

Ваня Пецанова- координатор

•

Мая Кръстева – експерт

•

Радостина Якимова- експерт

•

Ивайло Асенов- експерт

•

Бойка Петрова –технически сътрудник за община Кресна

•

Мария Котева – технически сътрудник за община Струмяни

Основната цел на Проекта: Придобиване на умения от страна на местната общност в процеса на
разработването и усвояване на финансова помощ от Европейски земеделски фонд за развитие на селските
райони.
Стартът на проекта бе отложен с един месец, поради провеждащите се в онзи момент парламентарни и избори за Евро
парламент и съществуващата опасност подхода „ЛИДЕР” и ос 4 на Програмата за развитие на селските райони да
бъдат объркани с абревиатурата на партия кандидат за Парламентарните избори.
В периода 24- 25 юли 2009г. в хотелска база в село Добринище се проведе първото обучение на Партньорския екип по
проекта. Основната цел на обучението бе:
Да се уеднаквят знанията и представите на екипа за подхода „Лидер”, целите и дейностите по проекта.
Да се изработи план на действие и разпределение на задачите между членовете на екипа.
В периода 12-14 август 2009г. се проведоха срещите с обществеността на територията на двете общини Струмяни и
Кресна. Задачата на екипа бе да информира максимален брой жители за:
•

същността на Подход „Лидер”

•

за същността на спечеления проект и очакваните резултати.

В рамките на тази дейност екипът по проекта се срещна с населението на основните населени места в общините:
Струмяни, Микрево, Илинденци, Драката, Игралище, Добри Лаки, Раздол, Цапарево, Каменица, Горна Крушица,
Кресна, Горна Брезница, Сливница, Долна Градешница, Влахи и Ощава.
На 1-ви септември 2009 г. бе официално открит офис на бъдещата Местна инициативна група. Той е оборудван с
мебели и техника за три работни места на стойност 11 000 лв.

В периода 15-18 септември продължиха срещите с обществеността, под формата на различни фокус групи. Целта на
тези срещи бе да се изведат основните проблеми на различните социални и икономически сектори на територията на
двете общини, очакванията на хората и тяхната визия за бъдещото развитие на населените места.
На 29 и 30 октомври 2009г. в Банско се проведе второто обучение на Партньорския екип. Обучението преследваше
следните основни цели:
•

Придобиване на представа за същността на Стратегическото планиране

•

Запознаване с резултатите от проведените фокус- групи: проблеми, идеи и перспективи за развитие

•

Избор на примерни мерки и дейности за включване в бъдещата Стратегия за местно развитие.

•

Бюджетиране на избраните мерки

•

Съставяне на списък на неформалните лидери

•

Избор на правна форма за бъдещата МИГ

В периода 07- 08 ноември 2009г. в Банско се проведе обучение на 20 души от общините Струмяни - Кресна или т.н.
„Група на неформалните лидери”. Обучението целеше следното:
•

Запознаване на участниците със Структурата на бъдещата Стратегия за местно развитие- основни елементи и
изисквания

•

Запознаване с резултатите от проведените фокус- групи и широка общественост

•

Да се изберат мерки и дейности за включване в Стратегията.

•

Да се бюджетират избраните дейности.

•

Да се определят целите и приоритетите на Стратегията

•

Избор на правна форма на бъдещата МИГ и Устав

На 19 февруари 2010г. се поведе предварителна среща между ръководствата на двете общини, представители на
Неправителствения сектор и Групата на неформалните лидери на която се обсъдиха всички подробности относно
учредяването на Местната инициативна група, като : нормативно определени изисквания, структура, проектоустав,
процедури по учредяване, номинации за участие в органите на МИГ.
На 12 март 2010г. се проведе Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел ”Местна инициативна групаСтрумяни- Кресна” Учредители на сдружението станаха 40 души от двете общини.Събранието взе решения за:
•

Учредяване на Сдружение с Нестопанска цел ”Местна инициативна група- Струмяни- Кресна” със седалище
и адрес на управление с.Струмяни, община Струмяни.

•

Приемане устав на Сдружението

Избор на управителен съвет:
•

1.Валентин Чиликов- председател на сдружението

•

2. Георги Георгиев- зам.председател, представител на местна власт-Кресна

•

3.Илян Кръстев- физическо лице

•

4.Тодор Георгиев- представител на животновъдите

•

5.Кирил Пиков- представител на местна власт -Струмяни

•

6.Костадин Токов- представител на земеделските производители

•

7.Иван Тошевски- представител на бизнеса

•

8.Симон Вангелов- представител на НПО

•

9. Радослав Николов- представител на бизнеса

- Контролен съвет
•

1.Василка Драчева- председател на КС

•

2.Румен Трайков –зам.председател на КС

•

3. Димчо Марков- член на КС

В периода 22-27 март екипът по проекта, представители на Управителния, Контролния съвет и неформалните лидери
от двете общини посетиха Местните инициативни групи в гр.Едеса, гр.Верия и гр. Катерини, Република Гърция.
В рамките на шестдневното обучение представителите на Струмяни и Кресна се запознаха с двадесет годишния опит
на Гърция по отношение на подхода Лидер.
В периода 31 март - 1 април, 12-14 май, бяха проведени широк кръг от срещи в основните населени места в
общините Струмяни и Кресна с цел консултиране и коригиране на Проекта на Стратегията за местно развитие с
всички заинтересовани страни.
От началото на април 2010 г. Сдружението има свое собствено лого и сайт.
На 27.06.2010г. на извънредно общо събрание на СНЦ” Местна инициативна група - Струмяни- Кресна” бе приета и
Стратегията за местно развитие на двете общини
Периодът след извънредното общо събрание на Сдружението премина в пререгистрация на МИГ, подготовка и
окомплектоване на документите необходими за входиране на Проектни предложения по мярка 41 „Прилагане на
стратегия за местно развитие” и по мярка 431-1”Управление на местните инициативни групи…”
На 11.08.2010г. под № 41-03-9 Стратегията за местно развитие на СНЦ ”Местна инициативна група – Струмяни Кресна” бе депозирана в Министерството на земеделието и храните.
На 03.08.2010г., екипът по проекта поиска удължаване на срока на проекта с още 3 месеца, поради липса на финансов
ресурс за приключване на дейностите. Със съгласието на Управляващия орган, същият бе продължен и приключен на
03.12.2010г.
Очакванията са в началото на м.април 2011г. Управляващият орган да сключи Договори за финансова помощ
за финансиране на Стратегиите за местно развитие със спечелилите Местни инициативни групи. По
официални данни, от постъпилите 54 проектни предложения ще бъдат одобрени около 16 Стратегии.

