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ПРАВИЛА И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА
ДЕЙНОСТ НА
Сдружение с нестопанска цел Сдружение “Местна инициативна група Брезово,
Братя Даскалови”
Чл. 1. Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Брезово, Братя
Даскалови”, наричано за краткост Сдружението, е учредено като юридическо лице
с нестопанска цел съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел.
Чл. 2. Основни цели на Сдружението са:
Създаване на условия и предпоставки за оптимално прилагане и реализиране на
Стратегията за местно развитие на територията на МИГ; създаване на среда
повишаваща конкурентноспособността на местните единици, заети в областта на
селското и горското стопанство, туризма, хранително-вкусовата промишленост,
услугите и прилаганите от тях мерки за опазване на околната среда,
биоразнообразието, религиозните храмове и културно-историческото наследство;
мерки водещи до увеличаване на заетостта, намаляване на безработицата,
подобряване на бизнес средата и подкрепа на инициативи създаващи нови работни
места; опазване на природното и културно наследство, модернизиране на
земедеските стопанства и промишлените предприятия, опазване чиста природната
среда, изграждане на модерна инфраструктура, благоустрояване на средата и
подобряване на услугите за граждани и фирми с цел подбряване устойчивото
развитие на територията на МИГ; организиране на обучителни семинари и курсове
повишаващи информираността, професионалната квалификация и социалната
включеност на местната работна сила; изграждане на местен административен
капацитет свързан с разработването и управлението на проекти, проучване и обмен
на положителни практики и ноу-хау; засилване на международните контакти, чрез
изграждане на местни, регионални, национални и транснационални партньорства и
мрежи с цел подобряване на устойчивото развитие на територията; развиване на
рекламна и маркетингова дейност, представяща местния потенциал на територията
и нейните ресурси, чрез привличане вниманието на външните инвеститори,
потребителите на произвежданите местни продукти и тяхната успешна пазарна
реализация; провеждане на инициативи защитаващи човешките права, етническата
равнопоставеност, равенството между половете, превенция на насилието,
дискриминацията и социалното изключване; координиране на партньорствата
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между местната власт и структурите на неправителствения сектор, бизнеса и
публичните институции и подпомагането им при разботването и реализацията на
интегрирани планове и продукти; включване в местни, регионални, национални и
транснационални селски мрежи на сродни организации, с цел увеличаване на
информираността, компетентността и изграждането на външните контакти
обезпечаващи обмена на положителните практики; провеждане на рекламни и
информационни кампании, издаване на рекламни материали популяризиращи
проектите финансирани от Програмата за развитието на селските райони, както и
от други оперативни програми и грантови линии; участие в подобряването на
правната, данъчната и административната среда, с цел повишаване на
ефективността и ефикасността от действията на МИГ и местните стопански
субекти; привличане на нови финансови ресурси, чрез дарения, публично-частните
партньортсва, активно разработване на нови проекти и стопанска дейност;
осигуряване на социални и други услуги, подобряващи качеството на живот на
местното население и хората в неравностойно положение; реализиране на
образователни, обучителни и информационни проекти, съдържащи: курсове,
семинари,
консултации, дискусионни форуми, конференции и други за
повишаване качеството на човешките ресурси на територията; повишаване
обществената чувствителност, информираност и ангажираност по проблемите на
хората в неравностойно положение, чрез активното решаване на проблемите
свързани с младите хора, хората в неблагоприятно социално положение и жените;
подкрепа на проекти и инициативи водещи до развитие на културния, екологичния,
селския, винения и алтернативния туризъм; изграждане на устойчиво
транснационално и трансрегионално сътрудничество, чрез изграждане на
партньорства, организиране и реализиране на интегрирани трансрегионални
инициативи в областта на слеското стопанство, икономическото сътрудничество,
екологията, инфраструктурата, туризма, културния обмен, информацията и
образованието.

Чл. 3. Средства за постигане целите на Сдружението са:
1.
Организира редовни срещи и дискусии на местно и/или национално
ниво и с международно участие относно прилагането на Стратегия за
местно развитие (СМР);
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2. Подпомага и координира организирането на лектории, образователни
курсове по изучаване и заимстване на най-добрите европейски и национални
практики по прилагане на подхода ЛИДЕР и СМР;
3. Осъществява контакти с ръководството на нестопански организации,
представители на бизнеса и на местните власти с цел подпомагане на
партньорството между тях;
4. Издирва и оказва подкрепа с консултации и други подходящи мерки
заинтересованите потенциални бенефициенти/ ползватели, за да
предпостави изпълнението на приоритетите и основната стратегическа цел
на СМР;
5.
Участва във вътрешни и международни проекти и обмен, както
самостоятелни, така и съвместно с други сходни организации, включително
и в Националната селска мрежа, обединяваща всички административни
органи и организации на национално, регионално и местно ниво, прилагащи
политиката за развитие на селските райони;
6. Осъществява контакти с Министерството на земеделието и храните,
Министерство на Правосъдието, Разплащателната агенция, особени
юрисдикции, както и държавни и обществени органи и организации,
физически и юридически лица, имащи отношение по прилагането и
изпълнението на СМР и политиката за развитие на селските райони;
7. Осъществява контакти с медиите и участва в специализирани предавания
и рубрики за популяризиране на дейността по изпълнението на СМР,
възможностите на подхода ЛИДЕР и за кандидатстване по линия на ПРСР,
Ос 4 ЛИДЕР.
8. Осъществява представителство в Европейската мрежа на селските райони.
Чл. 4. Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и
други ограничени вещни права върху движими и недвижими вещи, имуществени
вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите
нормативни актове.
Чл. 5. Източниците на средства на Сдружението са:
1.
отпуснатите средства по ПРСР;
2.
членски внос и встъпителни вноски, когато те са предвидени;
3.
дарения, спонсорство и завещания;
4.
от местни и чуждестранни финансиращи програми.
2.
други източници, незабранени от закона.
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Чл. 6.(1) Сдружението разходва имуществото си за осъществяване на
дейност, насочена към постигане на целите, определени в Устава, а именно:
изпълнение на СМР на територията на МИГ на общините Брезово и Братя
Даскалови, съгласно утвърдените за това правила и нормативни актове.
(2) За извършване на подбор и разходване на имуществото на Сдружението
е необходимо решение на Управителния съвет с мнозинство от всички членове.
Чл.7.(1) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от
Сдружението се извършва в зависимост от целите и финансовите възможности на
Сдружението.
(2) Подборът се извършва по преценка на Управителния съвет по
предварително установени “ежегодни правила за подбора”, приети от
Управителния съвет в съответствие с целите и идеите на Устава.

Председател на УС на сдружението: ..............................
/инж. Радньо Нанев Манолов/
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