
Регистър на взети Решения от КУО на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" 

 

Решение № Протокол № Решение - текст 

1 1/07.02.2017 г. 

Избира лица, които да бъдат включени в екипа 

на МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на 

Балкана“. 

1 2/03.2017 г. 

Да се свика Общо събрание за приемане на 

промени в Стратегията за ВОМР за периода 

2017-2020 

2 2/03.2017 г. 
Да се направят справки за членовете на КУО, 

екип и членовете на КВО. 

1/КУО-03-2018 / 03.01.2018 г. КУО-03-2018 / 03.01.2018 г. Да бъде свикано Общо събрание на КВО. 

 

2/КУО-03-2018 / 03.01.2018 г. 

 

КУО-03-2018 / 03.01.2018 г. 

Предлага за гласуване на Общо събрание на 

КВО размера на възнаграждението на 

Изпълнителния директор на МИГ „Дряново-

Трявна – в сърцето на Балкана“. 

1/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. Приема Доклад за дейността на МИГ за 2017 г. 

2/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. 
Приема Годишен доклад за дейността на КУО 

за 2017 г. 

3/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. Приема Годишен финансов отчет за 2017 г. 

4/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. 
Приема промени в Правилник за дейността на 

КУО на МИГ. 

5/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. 
Приема Основни насоки и план за дейността на 

МИГ за 2018 г. с мерки. 

6/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. Приема Годишен бюджет на МИГ за 2018 г. 

7/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. Приема Харта на клиента на МИГ . 

8/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. Приема Вътрешни правила за работна заплата. 

9/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. 
Приема Правилник за вътрешния трудов ред на 

МИГ. 

10/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. 
Приема Годишна програма за изпълнение на 

СВОМР по дейности за 2018 г. 

11/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. 
Одобрява бюджета на МИГ по подмярка 19.4. 

за 2018 г. 

 

12/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. 

 

КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. 

КУО предлага на КВО  изменения и 

допълнения на Устава на МИГ  „Дряново-

Трявна – в сърцето на Балкана“. 

 

13/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. 

 

КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. 

КУО предлага на КВО МИГ „Дряново-Трявна 

– в сърцето на Балкана“ да стане член на 

„Национална асоциация на Местните 

инициативни групи на България“ и Асоциация 

„Българска национална ЛИДЕР мрежа“. 

14/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. Да се свика Общо събрание на КВО. 

 

15/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. 

 

КУО-04-2018 / 10.05.2018 г. 

КУО предлага на КВО изключване на член и 

приемане на нов член в състава на КУО на 

МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на 

Балкана“. 

1/КУО-05-2018 / 11.06.2018 г. КУО-05-2018 / 11.06.2018 г. 
Приема Индикативен график за приемите по 

мерки от Стратегията за ВОМР за 2018 г. 

1/КУО-06-2018 / 20.07.2018 г. КУО-06-2018 / 20.07.2018 г. 

Приема Вътрешни правила за избор на 

независими външни експерти-оценители на 

проекти. 

2/КУО-06-2018 / 20.07.2018 г. КУО-06-2018 / 20.07.2018 г. 

Приема Вътрешни правила за подбор на 

членове от КВО на МИГ в комисии за подбор 

на проекти предложения. 



3/КУО-06-2018 / 20.07.2018 г. КУО-06-2018 / 20.07.2018 г. 

КУО предлага на КВО да бъдат направени 

промени в Стратегията на ВОМР на МИГ 

„Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“. 

4/КУО-06-2018 / 20.07.2018 г. КУО-06-2018 / 20.07.2018 г. Да бъде свикано Общо събрание на КВО. 

 

1/КУО-07-2018 / 21.08.2018 г. 

 

КУО-07-2018 / 21.08.2018 г. 

МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ 

да кандидатства с проектно предложение  по 

отворена процедура BG06RDNP001-19.085  по 

подмярка 19.3  

1/КУО-08-2018 / 30.08.2018 г. КУО-08-2018 / 30.08.2018 г. 

Приема Насоки за кандидатстване и образци на 

документи по Мярка 4.1, Мярка 7.2 от ПРСР и 

ОПИК 2.2 

2/КУО-08-2018 / 30.08.2018 г. КУО-08-2018 / 30.08.2018 г. 

Одобрява стартирането на процедура за подбор 

на членове на КВО и проект на документи за 

провеждане на процедурата. 

1/КУО-09-2018 / 20.09.2018 г. КУО-09-2018 / 20.09.2018 г. 
Приема Годишен бюджет на МИГ „Дряново – 

Трявна – в сърцето на Балкана“ за 2019 г. 

2/КУО-09-2018 / 20.09.2018 г. КУО-09-2018 / 20.09.2018 г. 

Приема Индикативен график за прием на 

проекти по мерки от Стратегията за ВОМР на 

МИГ „Дряново–Трявна – в сърцето на 

Балкана“ за 2019 г. 

3/КУО-09-2018 / 20.09.2018 г. КУО-09-2018 / 20.09.2018 г. 

Приема „Правила за защита на личните данни 

на Сдружение МИГ „Дряново – Трявна – в 

сърцето на Балкана“ и съпътстващи документи. 

1/КУО-10-2018 / 01.10.2018 г. КУО-10-2018 / 01.10.2018 г. 

Приема промени в Индикативен график за 

прием на проекти по мерки от СВОМР МИГ 

„Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за 

2019 година. 

1/КУО-11-2018 / 09.10.2018 г. КУО-11-2018 / 09.10.2018 г. 

Приема промени в Индикативен график за 

прием на проекти по мерки от СВОМР МИГ 

„Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за 

2018 година. 

1/КУО-12-2018 / 01.11.2018 г. КУО-12-2018 / 01.11.2018 г. 
Одобрява списък на външни експерти-

оценители за оценка на проектни предложения 

2/КУО-12-2018 / 01.11.2018 г. КУО-12-2018 / 01.11.2018 г. 
Избира доставчици за офис техника и за офис 

оборудване по представени оферти. 

3/КУО-12-2018 / 01.11.2018 г. КУО-12-2018 / 01.11.2018 г. 
Взема решение свикване на Общо събрание на 

КВО на 05.12.2018 г. 

1/КУО-13-2018 / 14.11.2018 г. КУО-13-2018 / 14.11.2018 г. 

 Дава правомощие на член на КУО да издаде 

Заповед за назначаване на Комисия за подбор 

на проектни предложения по процедура по 

мярка 7.2. 

2/КУО-13-2018 / 14.11.2018 г.. КУО-13-2018 / 14.11.2018 г. 
Избира доставчик на климатици по 

представени оферти. 

3/КУО-13-2018 / 14.11.2018 г. КУО-13-2018 / 14.11.2018 г. 
Да се предложи на ОС на КВО членски внос за 

2019 г. 

4/КУО-13-2018 / 14.11.2018 г. КУО-13-2018 / 14.11.2018 г. 
Дава съгласие за участие на МИГ в бъдещ 

съвместен проект с МИГ от Финландия. 

1/КУО-14-2018 / 15.11.2018 г КУО-14-2018 / 15.11.2018 г. 

Удължава срока на кандидатстване про 

процедура №BG06RDNP001-19.117 по мярка 

7.2 "Подкрепа за инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура" до 

03.12.2018 г. 

2/КУО-14-2018 / 15.11.2018 г. КУО-14-2018 / 15.11.2018 г. 

Удължава срока на кандидатстване про 

процедура №BG06RDNP001-19.115 по мярка 

4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства" до 02.12.2018 г. 



1/КУО-15-2018 / 05.12.2018 г. КУО-15-2018 / 05.12.2018 г. 
Избира за изпълнител за доставка на стенни 

климатици. 

2/КУО-15-2018 / 05.12.2018 г. КУО-15-2018 / 05.12.2018 г. 

1. Възлага на Изп.директор да организира 

закупуване и регистриране на касов апарат за 

стопанска дейност. 

2. Възлага на Изп.директор да организира 

разпространение на информация за 

допълнителната стопанска дейност на 

Сдружението. 

3/КУО-15-2018 / 05.12.2018 г. КУО-15-2018 / 05.12.2018 г. 
Приема за сведение представена информация 

за текущата дейност на Сдружението. 

1/КУО-16-2019 / 24.01.2019 г. КУО-16-2019 / 24.01.2019 г. 

Одобрява Оценителен доклад от проведена 

процедура по оценка за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

№BG06RDNP001-19.115, мярка 4.1, „Подкрепа 

за 

инвестиции в земеделски стопанства“, 

2/КУО-16-2019 / 24.01.2019 г. КУО-16-2019 / 24.01.2019 г. 

Одобрява Оценителен доклад от проведена 

процедура по оценка за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

№BG06RDNP001-19.117, мярка 7.2, „Подкрепа 

за инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ и дава правомощия 

на г-н Тодор Тотев - член на КУО на МИГ 

„Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ да 

подпише Оценителен доклад по процедура 

3/КУО-16-2019 / 24.01.2019 г. КУО-16-2019 / 24.01.2019 г. 

Одобрява Оценителен доклад от проведена 

процедура по оценка за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

№ВG16RFОР002-2.031 МИГ „Дряново - 

Трявна - в сърцето на Балкана“ - „Подобряване 

производствения капацитет в МСП на 

територията на МИГ „Дряново - Трявна - в 

сърцето на Балкана“. 

4/КУО-16-2019 / 24.01.2019 г. КУО-16-2019 / 24.01.2019 г. 

Приема промени в Индикативен график за 

прием по мерки от СВОМР за 2019 г. на МИГ 

„Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“. 

5/КУО-16-2019 / 24.01.2019 г. КУО-16-2019 / 24.01.2019 г. 

Приема Годишен доклад за 2018 г. за 

извършените дейности по нодмярка 19.4 

"Текущи разходи и популяризиране на 

СВОМР" на МИГ "Дряново - Трявна - в 

сърцето на Балкана“. 

6/КУО-16-2019 / 24.01.2019 г. КУО-16-2019 / 24.01.2019 г. 

Приема Годишен доклад за 2018 г. за отчитане 

изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно 

развитие" на МИГ "Дряново - Трявна - в 

сърцето на Балкана“. 

7/КУО-16-2019 / 24.01.2019 г. КУО-16-2019 / 24.01.2019 г. 

Искане за представяне на  допълнителна 

информация на КУО, във връзка с 

кредитна линия. 

1/КУО-17-2019 / 25.02.2019 г. КУО-17-2019 / 25.02.2019 г. 

Съгласие за откриване на кредитна линия към 

Българска банка за развитие, МФП "Джобс", с 

оглед обезпечаване на оперативната дейност и 

текущи разходи на МИГ "Дряново - Трявна - в 

сърцето на Балкана" 



2/КУО-17-2019 / 25.02.2019 г. КУО-17-2019 / 25.02.2019 г. 

Упълномощава Председателя на КУО да 

сключи договор за кредитна линия с ББР, 

МФП "Джобс" 

3/КУО-17-2019 / 25.02.2019 г. КУО-17-2019 / 25.02.2019 г. 

Възлага на Изпълнителния директор на МИГ 

"Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" да 

внася ежемесечен отчет за направените 

разходи по дейности 

1/КУО-18-2019 / 02.04.2019 г. КУО-18-2019 / 02.04.2019 г. 
Съгласие за кандидатстване за овърдрафт пред 

"Първа инвестиционна банка" АД 

2/КУО-18-2019 / 02.04.2019 г. КУО-18-2019 / 02.04.2019 г. 
Упълномощава Председателя на КУО да 

сключи договор за овърдрафт с ПИБ АД 

3/КУО-18-2019 / 02.04.2019 г. КУО-18-2019 / 02.04.2019 г. 

Възлага на Изпълнителния директор на МИГ 

да внася ежемесечен отчет за разходите и план-

график за средствата за следващия календарен 

месец. 

1/КУО-19-2019 / 25.04.2019 г. КУО-19-2019 / 25.04.2019 г. 

Удължава втория срок на кандидатстване по 

процедура №BG06RDNP001-19.117 по мярка 

7.2 с 30 календарни дни, считано от 01.05.2019 

г. Удълженият срок става 30.05.2019 г. 17:30 ч. 

1/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. 
Приема ГФО и Доклад за дейността на МИГ за 

2018 г. 

2/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. 
Приема Годишен доклад за дейността на КУО 

за 2018 г. 

3/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. 
Приема Основни насоки и план за дейността на 

МИГ за 2019 г. 

4/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. Приема Годишен бюджет на МИГ за 2019 г. 

5/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. 
Приема Годишна програма за изпълнение на 

СВОМР по дейности за 2019 г. 

6/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. 
Приема Годишен план за информационни и 

консултационни дейности за 2019 г. 

7/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. 
Приема Комуникационен план за информиране 

и публичност на Стратегията за 2019 г. 

8/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. 
Приема промени в Индикативен график за 

прием по мерки от СВОМР за 2019 г.  

9/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. 
Приема промяна във възнаграждението на 

технически асистент на МИГ. 

10/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. 
Решение за свикване на ОС на КВО и 

приемане на дневен ред за 26.06.2019 г. 

11/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. 
Приема Насоки за кандидатстване и образци на 

документи по Мярка 109 ОПОС. 

12/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. 
Приема корекции в Бюджет за дейности и 

разходи по мярка 19.4. 

13/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. 
Дава съгласие за кандидатстване за кредитна 

линия за одобрен проект по мярка 19.3. 

14/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. 
Упълномощава Председателя на КУО да 

сключи Договор за кредитна линия. 

15/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. 
Решение КУО да предложи на КВО да бъде 

приет нов член на МИГ. 

16/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. 

Одобрява Оценителен доклад от втори прием 

на процедура по ОПИК № BG16RFOP002-

2.031  

17/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. 
Приема за сведение информация за текущата 

дейност на МИГ. 

1/КУО-21-2019 / 12.08.2019 г. КУО-21-2019 / 12.08.2019 г. 

Утвърждава Насоки за кандидатстване по 

процедура по мярка ОПНОИР01 "Осигуряване 

на достъп до качествено образование в малките 

населени места и в трудно достъпните райони 



в общините Дряново и Трявна". Възлага на 

изп. директор да подготви поцедурата в 

ИСУН2020 и да информира УО на ОПНОИР. 

2/КУО-21-2019 / 12.08.2019 г. КУО-21-2019 / 12.08.2019 г. 

Дава правомощие на зам.председателя да 

издаде Заповед за утвърждаване на пакета 

документи по процедурата по ОПНОИР. 

1/КУО-22-2019 / 15.08.2019 г. КУО-22-2019 / 15.08.2019 г. 

Утвърждава Насоки за кандидатстване по 

процедура по мярка ОПРЧР04 "Развитие на 

социална икономика на територията 

на общините Дряново и Трявна". Възлага на 

изп. директор да подготви поцедурата в 

ИСУН2020 и да информира УО на ОПРЧР. 

2/КУО-22-2019 / 15.08.2019 г. КУО-22-2019 / 15.08.2019 г. 

Дава правомощие на зам.председателя да 

издаде Заповед за утвърждаване на пакета 

документи по процедурата по ОПРЧР 04. 

1/КУО-23-2019 / 12.09.2019 г. КУО-23-2019 / 12.09.2019 г. 

Утвърждава списък с оценители по процедура 

по мярка ОПОС "Подобряване на 

природозащитното състояние на видовете от 

мрежата НАТУРА2000 чрез подхода ВОМР на 

територията на МИГ "Дряново - Трявна - в 

сърцето на Балкана". 

1/КУО-24-2019 / 16.09.2019 г. КУО-24-2019 / 16.09.2019 г. 

Утвърждава Насоки за кандидатстване по 

процедура по мярка ОПРЧР01 "Ново работно 

място на територията на общините Дряново и 

Трявна". Възлага на изп. директор да подготви 

поцедурата в ИСУН2020 и да информира УО 

на ОПРЧР. 

2/КУО-24-2019 / 16.09.2019 г. КУО-24-2019 / 16.09.2019 г. 

Утвърждава Насоки за кандидатстване по 

процедура по мярка ОПРЧР03 "Социално 

икономическа интеграция на уязвими груи на 

територията на общините Дряново и Трявна". 

Възлага на изп. директор да подготви 

поцедурата в ИСУН2020 и да информира УО 

на ОПРЧР. 

3/КУО-24-2019 / 16.09.2019 г. КУО-24-2019 / 16.09.2019 г. 

Дава правомощие на зам.председателя да 

издаде Заповед за утвърждаване на пакета 

документи по процедурата по ОПРЧР 01. 

4/КУО-24-2019 / 16.09.2019 г. КУО-24-2019 / 16.09.2019 г. 

Дава правомощие на зам.председателя да 

издаде Заповед за утвърждаване на пакета 

документи по процедурата по ОПРЧР 03. 

5/КУО-24-2019 / 16.09.2019 г. КУО-24-2019 / 16.09.2019 г. 

Приема Годишен бюджет за дейности и 

разходи на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето 

на Балкана" за 2020 г. по подмярка 19.4. 

1/КУО-25-2019 / 10.10.2019 г. КУО-25-2019 / 10.10.2019 г. 

Избира Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура по мярка ОПРЧР 

04 "Развитие на социална икономика на 

територията на общините Дряново и Трявна". 

2/КУО-25-2019 / 10.10.2019 г. КУО-25-2019 / 10.10.2019 г. 

Дава правомощие на зам.председателя да 

издаде Заповед за определяне на Комисия за 

подбор на проектни предложения по 

процедура по мярка ОПРЧР 04 "Развитие на 

социална икономика на територията 

на общините Дряново и Трявна". 

1/КУО-26-2019 / 31.10.2019 г. КУО-26-2019 / 31.10.2019 г. 

Избира Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура по 

мярка ОПНОИР01 "Осигуряване на достъп до 

качествено образование в малките населени 

места и в трудно достъпните райони в 

общините Дряново и Трявна". 



2/КУО-26-2019 / 31.10.2019 г. КУО-26-2019 / 31.10.2019 г. 

Дава правомощие на зам.председателя да 

издаде Заповед за определяне на Комисия за 

подбор на проектни предложения по 

процедура по мярка ОПНОИР01 "Осигуряване 

на достъп до качествено образование в малките 

населени места и в трудно достъпните райони 

в общините Дряново и Трявна". 

3/КУО-26-2019 / 31.10.2019 г. КУО-26-2019 / 31.10.2019 г. 

Приема Правилата за работа на КППП по 

процедура  по мярка ОПНОИР01 "Осигуряване 

на достъп до качествено образование в малките 

населени места и в трудно достъпните райони 

в общините Дряново и Трявна". 

1/КУО-27-2019 / 21.11.2019 г. КУО-27-2019 / 21.11.2019 г. 

Одобрява Оценителен доклад по 

процедура №BG05M9OP001- 2.076 „МИГ 

„Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, 

мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална 

икономика на територията на общините 

Дряново и Трявна“ 

1/КУО-28-2019 / 02.12.2019 г. КУО-28-2019 / 02.12.2019 г. 

Избира Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура №BG05M9OP001-

1.080 по мярка ОПРЧР 01 "Ново работно място 

на територията на общините Дряново и 

Трявна" 

2/КУО-28-2019 / 02.12.2019 г. КУО-28-2019 / 02.12.2019 г. 

Дава правомощие на зам.председателя да 

издаде Заповед за определяне на Комисия за 

подбор на проектни предложения по 

процедура №BG05M9OP001-1.080 по мярка 

ОПРЧР 01 "Ново работно място на 

територията на общините Дряново и Трявна" 

1/КУО-29-2019 / 12.12.2019 г. КУО-29-2019 / 12.12.2019 г. 

Одобрява Оценителен доклад по 

процедура №BG05M2OP001-3.013 по 

мярка ОПНОИР01 "Осигуряване на достъп до 

качествено образование в малките населени 

места и в трудно достъпните райони в 

общините Дряново и Трявна". 

1/КУО-30-2020 / 07.01.2020 г. КУО-30-2020 / 07.01.2020 г. 

Не утвърждава обява за прием на проекти, 

насоки за кандидатстване и образци на 

документи по мярка ПРСР 6.4.1. "Инвестиции 

в подкрепа не неземеделски дейности" 

2/КУО-29-2020 / 07.01.2020 г. КУО-30-2020 / 07.01.2020 г. 

Утвърждава обява обява за прием на проекти, 

насоки за кандидатстване и образци на 

документи по мярка ПРСР 4.2. "Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти" 

1/КУО-31-2020 /16.01.2020 г. КУО-31-2020 /16.01.2020 г. 

Утвърждава обява за прием, насоки и образци 

на документи по мярка ОПРЧР 03 "Социално-

икономическа интеграция на уязвими групи на 

територията на общините Дряново и Трявна". 

Възлага на изпълнителния директор да 

подготви процедурата в ИСУН и да информира 

УО на ОПРЧР. 

2/КУО-31-2020 /16.01.2020 г. КУО-31-2020 /16.01.2020 г. 

Дава правомощия на заместник-председатула 

на КУО да издаде Заповед за утвърждаване на 

документи за процедурата. 

1/КУО-32-2020 /29.01.2020 г. КУО-32-2020 /29.01.2020 г. 
Приема Годишен доклад за 2019 за дейности 

по подмярка 19.4 

2/КУО-32-2020 /29.01.2020 г. КУО-32-2020 /29.01.2020 г. 
Приема Годишен доклад за 2019 за дейности 

по СВОМР – подмярка 19.2 



3/КУО-32-2020 /29.01.2020 г. КУО-32-2020 /29.01.2020 г. 

Предлага на КВО приемане на нови членове: 

ЗП Даниел Бурмов, Стрелиция 2009 ЕООД, ЕТ 

Йорданов-С-Костадин Йорданов, Трифон 

Стойков ЕООД, Фондация „Национален 

център за борба с бедствии и аварии“, 

Фондация „Еко-флора 2018“ 

4/КУО-32-2020 /29.01.2020 г. КУО-32-2020 /29.01.2020 г. 

Свикване на Общо събрание на КВО на 

17.02.2020, 15.00  ч., Дряново, Шипка 172 с 

дневен ред. 

5/КУО-32-2020 /29.01.2020 г. КУО-32-2020 /29.01.2020 г. 
Да бъде отговорено писмено на общини 

Дряново и Трявна съгласно протокола. 

1/КУО-33-2020 /04.02.2020 г. КУО-33-2020 /04.02.2020 г. 

Одобрява на оценителен доклад по оценителна 

сесия по процедура по мярка ОПРЧР01 – Ново 

работно място. 

2/КУО-33-2020 /04.02.2020 г. КУО-33-2020 /04.02.2020 г. 
Утвърждава на обява за прием по мярка 

ОПРЧР02 – Добри и безопасни условия на труд 

3/КУО-33-2020 /04.02.2020 г. КУО-33-2020 /04.02.2020 г. 

Прехвърля на правомощия за издаване на 

заповед за утвърждаване на пакет документи 

по ОПРЧР02. 

4/КУО-33-2020 /04.02.2020 г. КУО-33-2020 /04.02.2020 г. 

Утвърждава обява за прием и документи по 

мярка ПРСР-4.1.- инвестиции в земеделски 

стопанства. 

5/КУО-33-2020 /04.02.2020 г. КУО-33-2020 /04.02.2020 г. 

Утвърждава обява за прием и документи по 

мярка ПРСР-4.2.- инвестиции в преработка и 

маркетинг на селскостопански продукти. 

1/КУО-34-2020 /17.02.2020 г. КУО-34-2020 /17.02.2020 г. 

Удължава срока за кандидатстване по открита 

процедура по мярка ОПОС – 109 – 

Подобряване природозащитно състояние на 

видове от Натура 2000. 

2/КУО-34-2020 /17.02.2020 г. КУО-34-2020 /17.02.2020 г. 

Дава правомощия на член на КУО за 

подписване на заповед за удължаване на срока 

по ОПОС. 

3/КУО-34-2020 /17.02.2020 г. КУО-34-2020 /17.02.2020 г. 

Свикване на Общо събрание на КВО на 

05.03.2020, 15.00  ч., Дряново, Шипка 172 с 

дневен ред. 

1/КУО-35-2020 /15.03.2020 г. КУО-35-2020 /15.03.2020 г. 
Въвежда дистанционна форма на работа във 

връзка с извънредното положение. 

2/КУО-35-2020 /15.03.2020 г. КУО-35-2020 /15.03.2020 г. 
Възлага на ИД издаване на заповед и създаване 

на организация за дистанционна работа. 

1/КУО-36-2020 /26.03.2020 г. КУО-36-2020 /26.03.2020 г. Избира Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура №BG05M9OP001-

1.081 по мярка ОПРЧР 02 "Добри и безопасни 

условия на труд за работещите на територията 

на общините Дряново и Трявна" 

2/КУО-36-2020 /26.03.2020 г. КУО-36-2020 /26.03.2020 г. Избира Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура №BG05M9OP001-

2.075 по мярка ОПРЧР 03 "Социално 

икономическа интеграция на уязвими групи на 

територията на общините Дряново и Трявна" 

1/КУО-38-2020 /02.04.2020 г. КУО-38-2020 /02.04.2020 г. Утвърждава обява за прием и насоки за 

кандидатстване по мярка ПРСР 6.4.1. 

"Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

стопанства" 

2/КУО-38-2020 /02.04.2020 г. КУО-38-2020 /02.04.2020 г. Избира секретар на КППП по процедура по 

ОПРЧР02 

3/КУО-38-2020 /02.04.2020 г. КУО-38-2020 /02.04.2020 г. Възлага на Председателя да издаде заповед за 

допълнение със секретар в КППП по ОПРЧР02 



4/КУО-38-2020 /02.04.2020 г. КУО-38-2020 /02.04.2020 г. Избира Комисия за подбор на проектни 

предложения по втори прием по процедура 

№BG05М2ОР001-3.013 

5/КУО-38-2020 /02.04.2020 г. КУО-38-2020 /02.04.2020 г. Дава съгласие за избор на изпълнител за 

доставка на техника по зададени параметри. 

6/КУО-38-2020 /02.04.2020 г. КУО-38-2020 /02.04.2020 г. Приема отвод и взема решение за обявяване на 

конкурс за Експерт 2 за прилагане на СВОМР. 

7/КУО-38-2020 /02.04.2020 г. КУО-38-2020 /02.04.2020 г. Дава съгласие за сключване на договор за 

счетоводни услуги считано от 06.04.2020 г. 

8/КУО-38-2020 /02.04.2020 г. КУО-38-2020 /02.04.2020 г. Дава съгласие за удължаване срока на договора 

за овърдрафт с ПИБ АД. 

9/КУО-38-2020 /02.04.2020 г. КУО-38-2020 /02.04.2020 г. Дава съгласие да бъдат предоставени искани 

данни на членове на КВО. 

1/КУО-39-2020 /05.05.2020 г. КУО-39-2020 /05.05.2020 г. Избира Комисия за подбор на проектни 

предложения по трети прием на процедура 

№ВG16RFОР002-2.031 - Подобряване 

производствения капацитет в МСП. 

2/КУО-39-2020 /05.05.2020 г. КУО-39-2020 /05.05.2020 г. Приема актуализиран Индикативен график за 

прием на проекти по мерки от СВОМР за 2020 

г. 

3/КУО-39-2020 /05.05.2020 г. КУО-39-2020 /05.05.2020 г. Удължава срока на оценка по процедура 

№BG05M9OP001-1.081 по мярка ОПРЧР 02-

Добри и безопасни условия на труд 

1/КУО-40-2020 /11.05.2020 г. КУО-40-2020 /11.05.2020 г. Удължава срока на оценка по процедура 

№BG05M9OP001-2.075 по мярка ОПРЧР 03-

Социално икономическа интеграция 

1/КУО-41-2020 /20.05.2020 г. КУО-41-2020 /20.05.2020 г. Одобрява Оценителен доклад по проведена 

оценка на проекти по втори прием по 

процедура BG05M2OP001-3.013, по мярка 

ОПНОИР „Осигуряване на достъп до 

качествено образование в малките населени 

места и в трудно достъпните райони в 

общините Дряново и Трявна“. 

1/КУО-42-2020 /27.05.2020 г. КУО-42-2020 /27.05.2020 г. Удължава срока на оценка по процедура 

№BG05M9OP001-1.081 по мярка ОПРЧР 02-

Добри и безопасни условия на труд 

1/КУО-43-2020 /02.06.2020 г. КУО-43-2020 /02.06.2020 г. Одобрява Оценителен доклад по проведена 

оценка на проекти по процедура 

№BG05M9OP001-2.075 по мярка ОПРЧР 03-

Социално икономическа интеграция 

2/КУО-43-2020 /02.06.2020 г. КУО-43-2020 /02.06.2020 г. Да бъде свикано Общо събрание на КВО на 

25.06.2020 г. с приет дневен ред. 

1/КУО-44-2020 /19.06.2020 г. КУО-44-2020 /19.06.2020 г. Приема Годишен финансов отчет /Баланс и 

ОПР/ и Доклад за дейността на МИГ за 2019г 

2/КУО-44-2020 /19.06.2020 г. КУО-44-2020 /19.06.2020 г. Приема Годишен доклад за дейността на КУО 

за 2019 г. 

3/КУО-44-2020 /19.06.2020 г. КУО-44-2020 /19.06.2020 г. Приема основни насоки и план за дейността на 

МИГ За 2020 г. 

4/КУО-44-2020 /19.06.2020 г. КУО-44-2020 /19.06.2020 г. Приема Годишен бюджет на МИГ за 2020 г. 

5/КУО-44-2020 /19.06.2020 г. КУО-44-2020 /19.06.2020 г. Приема Годишна програма за изпълнение на 

СВОМР по дейности за 2020 г. 

6/КУО-44-2020 /19.06.2020 г. КУО-44-2020 /19.06.2020 г. Приема Годишен план за информационни и 

консултационни дейности за 2020 г. 

7/КУО-44-2020 /19.06.2020 г. КУО-44-2020 /19.06.2020 г. Приема Комуникационен план за информиране 

и публичност на Стратегията за 2020 г. 

8/КУО-44-2020 /19.06.2020 г. КУО-44-2020 /19.06.2020 г. Избира Експерт 2 СВОМР в МИГ „Дряново – 

Трявна – в сърцето на Балкана“ 



9/КУО-44-2020 /19.06.2020 г. КУО-44-2020 /19.06.2020 г. Определя възнаграждение на Експерт 2 в МИГ 

„Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ 

10/КУО-44-2020 /19.06.2020 г. КУО-44-2020 /19.06.2020 г. Определя възнаграждение на Технически 

асистент в МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето 

на Балкана“ 

11/КУО-44-2020 /19.06.2020 г. КУО-44-2020 /19.06.2020 г. Одобрява Оценителен доклад от трети прием 

на процедура по ОПИК № BG16RFOP002-

2.031  

12/КУО-44-2020 /19.06.2020 г. КУО-44-2020 /19.06.2020 г. Удължава срока на оценка с 1 ден по 

процедура по ОПРЧР02. 

Одобрява Оценителен доклад от процедура по 

ОПРЧР02 №BG05M9OP001-1.081. 

13/КУО-44-2020 /19.06.2020 г. КУО-44-2020 /19.06.2020 г. Одобрява представител на член на КВО за 

оценител в състава на КППП към СВОМР. 

14/КУО-44-2020 /19.06.2020 г. КУО-44-2020 /19.06.2020 г. Приема състав на КППП по процедура 

BG06RDNP001-19.351 по ПРСР 6.4.1 

1/КУО-45-2020 /03.07.2020 г. КУО-45-2020 /03.07.2020 г. Утвърждава Насоки за кандидатстване по 

процедура по мярка ПРСР 7.6. „Проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане и 

възстановяване на културното и природното 

наследство на селата“. 

2/КУО-45-2020 /03.07.2020 г. КУО-45-2020 /03.07.2020 г. Утвърждава Насоки за кандидатстване по 

процедура по мярка ПРСР 1.1. 

„Професионално обучение и придобиване на 

умения“. 

3/КУО-45-2020 /03.07.2020 г. КУО-45-2020 /03.07.2020 г. Да бъдат внесени при възможност 

първоначално по 5000.00 лв. по сметките на 

Община Дряново и Община Трявна и 

регулярно свободни средства, след приспадане 

на дължимите от общините членски вноски. 

4/КУО-45-2020 /03.07.2020 г. КУО-45-2020 /03.07.2020 г. Да бъде свикано Общо събрание на КВО на 

27.07.2020 с дневен ред „Освобождаване на 

член на КУО и замяната му“. 

1/КУО-46-2020 /06.08.2020 г. КУО-46-2020 /06.08.2020 г. Удължава срока на оценка по процедура № 

BG05M9OP001-1.081, мярка ОПРЧР 02 -Добри 

и безопасни условия на труд 

2/КУО-46-2020 /06.08.2020 г. КУО-46-2020 /06.08.2020 г. Одобрява Оценителен доклад от проведена 

процедура по оценка по процедура № 

BG06RDNP001-19.351  на мярка ПРСР 6.4.1  

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“. 

3/КУО-46-2020 /06.08.2020 г. КУО-46-2020 /06.08.2020 г. Приема актуализиран Индикативен график за 

прием на проекти по мерки от СВОМР за 2020 

г. 

4/КУО-46-2020 /06.08.2020 г. КУО-46-2020 /06.08.2020 г. КУО дава съгласие и взема решение за 

увеличение на овърдрафта от ПИБ с размера на 

исканата от Община Дряново запорна сума, 

спазвайки изискванията и условията на ПИБ. 

1/КУО-47-2020 /27.08.2020 г. КУО-47-2020 /27.08.2020 г. Приема Индикативен график за приеми по 

мерки за 2021 година. 

1/КУО-48-2020 /18.09.2020 г. КУО-48-2020 /18.09.2020 г. Утвърждава Насоки за кандидатстване по 

процедура по мярка ПРСР 7.2. „Подкрепа за 

инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“. 

2/КУО-48-2020 /18.09.2020 г. КУО-48-2020 /18.09.2020 г. Утвърждава Насоки за кандидатстване по 

процедура по мярка ОПРЧР 04 „Развитие на 



социална икономика на територията на 

общините Дряново и Трявна“. 

3/КУО-48-2020 /18.09.2020 г. КУО-48-2020 /18.09.2020 г. Утвърждава Насоки за кандидатстване по 

процедура по мярка ОПРЧР 01 „Ново работно 

място на територията на общините Дряново и 

Трявна“. 

4/КУО-48-2020 /18.09.2020 г. КУО-48-2020 /18.09.2020 г. Утвърждава Насоки за кандидатстване по 

процедура по мярка ОПРЧР 03 „Социално 

икономическа интеграция на уязвими групи на 

територията на общините Дряново и Трявна“. 

5/КУО-48-2020 /18.09.2020 г. КУО-48-2020 /18.09.2020 г. Утвърждава Насоки за кандидатстване по 

процедура по мярка ОПНОИР “Осигуряване на 

достъп до качествено образование в малките 

населени места и в трудно достъпните райони 

в общините Дряново и Трявна“. 

6/КУО-48-2020 /18.09.2020 г. КУО-48-2020 /18.09.2020 г. Избира Комисия за ППП по процедура по 

мярка ПРСР 1.1. 

7/КУО-48-2020 /18.09.2020 г. КУО-48-2020 /18.09.2020 г. Избира Комисия за ППП по процедура по 

мярка ПРСР 4.1. 

8/КУО-48-2020 /18.09.2020 г. КУО-48-2020 /18.09.2020 г. Избира Комисия за ППП по процедура по 

мярка ПРСР 4.2. 

9/КУО-48-2020 /18.09.2020 г. КУО-48-2020 /18.09.2020 г. Да бъде запознат писмено ОбС – Дряново с 

молба за съдействие и вземане на решение за 

вдигане на възбраната от сметките на МИГ 

1/КУО-49-2020 /25.09.2020 г. КУО-49-2020 /25.09.2020 г. Приема Годишен бюджет за дейности и 

разходи по подмярка 19.4 за 2021 година. 

2/КУО-49-2020 /25.09.2020 г. КУО-49-2020 /25.09.2020 г. Одобрява оценителен доклад от проведена 

оценителна сесия по процедура по мярка 

ОПРЧР 02 – Добри и безопасни условия на 

труд. 

3/КУО-49-2020 /25.09.2020 г. КУО-49-2020 /25.09.2020 г. Утвърждава Насоки за кандидатстване по 

процедура по мярка ОПОС “Подобряване 

природозащитното състояние на видове от 

мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР на 

територията на МИГ „Дряново – Трявна – в 

сърцето на Балкана“. 

1/КУО-50-2020 /29.09.2020 г. КУО-50-2020 /29.09.2020 г. Удължава срока на кандидатстване по 19.352, 

мярка 4.2 с 2 месеца до 31.11.2020 

2/КУО-50-2020 /29.09.2020 г. КУО-50-2020 /29.09.2020 г. Възлага на Председателя да издаде заповед за 

удължаването на срока на кандидатстване по 

19.352, мярка 4.2 с 2 месеца до 31.11.2020 

1/КУО-51-2020 /28.10.2020 г. КУО-51-2020 /28.10.2020 г. Дава съгласие за намиране на безлихвен заем и 

погасяване на задълженията към Община 

Дряново 

1/КУО-52-2020 /04.11.2020 г КУО-52-2020 /04.11.2020 г. Избира КППП за оценка по ОПРЧР01, 

процедура 1.107 

2/КУО-52-2020 /04.11.2020 г КУО-52-2020 /04.11.2020 г. Избира КППП за оценка по ПРСР 6.4.1., 

процедура 19.351 

3/КУО-52-2020 /04.11.2020 г КУО-52-2020 /04.11.2020 г. Избира КППП за оценка по ПРСР 7,6., 

процедура 19.377 

4/КУО-52-2020 /04.11.2020 г КУО-52-2020 /04.11.2020 г. Приема актуализиран Индикативен график за 

приеми за 2020 г. 

1/КУО-53-2020 /12.11.2020 г КУО-53-2020 /12.11.2020 г. Избира КППП за оценка по ОПРЧР04, 

процедура 2.105 

1/КУО-54-2020 /1811.2020 г КУО-54-2020 /18.11.2020 г. Избира КППП за оценка по ОПНОИР, 

процедура 3.025 

1/КУО-55-2020 /27.11.2020 г. КУО-55-2020 /27.11.2020 г. Удължава срока за кандидатстване по ПРСР 

1.1. до 31.01.2021 



2/КУО-55-2020 /27.11.2020 г. КУО-55-2020 /27.11.2020 г. Удължава срока за кандидатстване по ПРСР 

4.1 до 31.01.2021 

3/КУО-55-2020 /27.11.2020 г. КУО-55-2020 /27.11.2020 г. Удължава срока за кандидатстване по ПРСР 

4.2 до 31.01.2021 

4/КУО-55-2020 /27.11.2020 г. КУО-55-2020 /27.11.2020 г. Удължава срока за кандидатстване по ПРСР 

7.2 до 31.12.2020 

5/КУО-55-2020 /27.11.2020 г. КУО-55-2020 /27.11.2020 г. Удължава срока за кандидатстване по ОПОС 

до 31.01.2021 

6/КУО-55-2020 /27.11.2020 г. КУО-55-2020 /27.11.2020 г. Удължава срока за оценка по ОПРЧР02 

1/КУО-56-2020/02.12.2020 г. КУО-56-2020/02.12.2020 г. Утвърждава обява за прием и насоки по ПРСР 

7.5 

2/КУО-56-2020/02.12.2020 г. КУО-56-2020/02.12.2020 г. Утвърждава обява за прием и насоки по ОПИК 

3/КУО-56-2020/02.12.2020 г. КУО-56-2020/02.12.2020 г. Определя КППП по ОПРЧР03, процедура 

2.104 

4/КУО-56-2020/02.12.2020 г. КУО-56-2020/02.12.2020 г. Определя КППП по ОПОС, 3.032 

1/КУО-57-2020/11.12.2020 г. КУО-57-2020/11.12.2020 г. Одобрява оценителен доклад по 19.377, ПРСР 

7.6 

2/КУО-57-2020/11.12.2020 г. КУО-57-2020/11.12.2020 г. Одобрява оценителен доклад по 19,351, ПРСР 

6.4.1 

3/КУО-57-2020/11.12.2020 г. КУО-57-2020/11.12.2020 г. Удължава срока на оценка по 1.107, ОПРЧР 01 

1/КУО-58-2020/171.12.2020 г. КУО-58-2020/17.12.2020 г. Променя състава на КППП по 3.032, ОПОС 

2/КУО-58-2020/17.12.2020 г. КУО-58-2020/17.12.2020 г. Удължава срока на оценка по 2.105, ОПРЧР04 

1/КУО-59-2021/06.01.2021 г. КУО-59-2021/06.01.2021 г. Определя КППП по 19.455, ПРСР 7.2 

2/КУО-59-2021/06.01.2021 г. КУО-59-2021/06.01.2021 г. Одобрява оценителен доклад по 2.105, 

ОПРЧР04 

3/КУО-59-2021/06.01.2021 г. КУО-59-2021/06.01.2021 г. Одобрява оценителен доклад по 3.025, 

ОПНОИР 

4/КУО-59-2021/06.01.2021 г. КУО-59-2021/06.01.2021 г. Одобрява оценителен доклад по 1.081, 

ОПРЧР02 

5/КУО-59-2021/06.01.2021 г. КУО-59-2021/06.01.2021 г. Удължава срока на оценка по 1.107, ОПРЧР01 

6/КУО-59-2021/06.01.2021 г. КУО-59-2021/06.01.2021 г. Удължава срока на оценка по 3.032, ОПОС 

7/КУО-59-2021/06.01.2021 г. КУО-59-2021/06.01.2021 г. Обявява втори прием по 19.377, ПРСР 7.6 

1/КУО-60-2021/15.01.2021 г. КУО-60-2021/15.01.2021 г. Удължава срока за оценка по 2.104, ОПРЧР03 

1/КУО-61-2021/29.01.2021 г. КУО-61-2021/29.01.2021 г. Приема Годишен доклад за 2020 за дейностите 

по 19.4 

2/КУО-61-2021/29.01.2021 г. КУО-61-2021/29.01.2021 г. Във връзка с пандемичната обстановка да бъде 

определена дата за Общо събрание след 

прекратяване действието на заповеди МЗ. 

3/КУО-61-2021/29.01.2021 г. КУО-61-2021/29.01.2021 г. Да се извърши промяна в седалището и адреса 

на управвление на МИГ, да се уведомят УО на 

ОП 

1/КУО-62-2021/03.02.2021 г. КУО-62-2021/03.02.2021 г. Определя КППП по процедура 19.375, ПРСР 

1.1. 

2/КУО-62-2021/03.02.2021 г. КУО-62-2021/03.02.2021 г. Одобрява оценителен доклад по 1.107, 

ОПРЧР01 

3/КУО-62-2021/03.02.2021 г. КУО-62-2021/03.02.2021 г. Приема за сведение информация за текущата 

дейност на сдружението 



1/КУО-63-2021/10.02.2021 г. КУО-63-2021/10.02.2021 г. Определя КППП по 3.025, втори прием 

ОПНОИР 

2/КУО-63-2021/10.02.2021 г. КУО-63-2021/10.02.2021 г. Удължава срок оценка по 1.081, ОПРЧР02 

3/КУО-63-2021/10.02.2021 г. КУО-63-2021/10.02.2021 г. Удължава срок оценка по 2.104, ОПРЧР03 

4/КУО-63-2021/10.02.2021 г. КУО-63-2021/10.02.2021 г. Приема Годишен доклад за 2020 по 19.2 за 

отчитане изпълнението на СВОМР 

1/КУО-64-2021/17.02.2021 г. КУО-64-2021/17.02.2021 г. Одобрява оценителен доклад по ПРСР7.2, 

19.455 

2/КУО-64-2021/17.02.2021 г. КУО-64-2021/17.02.2021 г. Приема актуализиран Индикативен график за 

2021 година 

3/КУО-64-2021/17.02.2021 г. КУО-64-2021/17.02.2021 г. Избира КППП и удължава срок на оценка по 

3.025, ОПНОИР, първи прием 

4.1/КУО-64-2021/17.02.2021 г. КУО-64-2021/17.02.2021 г. Приема за сведение одобрение на оценителен 

доклад от УО по ОПРЧР01, 1.107 

4.2/КУО-64-2021/17.02.2021 г. КУО-64-2021/17.02.2021 г. Одобрява актуализиране на разширения списък 

на външни експерт-оценители  

1/КУО-65-2021/26.02.2021 г. КУО-65-2021/26.02.2021 г. Удължава срока на оценка по 3.032, ОПОС 

2/КУО-65-2021/26.02.2021 г. КУО-65-2021/26.02.2021 г. Удължава срока на оценка по 2.104, ОПРЧР03 

1/КУО-66-2021/10.03.2021 г. КУО-66-2021/10.03.2021 г. Одобрява оценителен доклад по 19.375, ПРСР 

1.1 

2/КУО-66-2021/10.03.2021 г. КУО-66-2021/10.03.2021 г. Одобрява оценителен доклад по 1.081, 

ОПРЧР02 

3/КУО-66-2021/10.03.2021 г. КУО-66-2021/10.03.2021 г. Одобрява оценителен доклад по 2.104, 

ОПРЧР03 

4/КУО-66-2021/10.03.2021 г. КУО-66-2021/10.03.2021 г. Определя КППП по 2.090, ОПИК 

1/КУО-67-2021/29.03.2021 г. КУО-67-2021/29.03.2021 г. Одобрява оценителен доклад по втори прием 

по ОПНОИР 3.025 

2/КУО-67-2021/29.03.2021 г. КУО-67-2021/29.03.2021 г. Утвърждава обява за прием на проекти, насоки 

за кандидатстване и образци на документи по 

мярка ПРСР 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа не 

неземеделски дейности", процедура 19.506 

1/КУО-68-2021/07.04.2021 г. КУО-68-2021/07.04.2021 г. Одобрява оценителен доклад по процедура 

ОПОС, 3.032 

2/КУО-68-2021/07.04.2021 г. КУО-68-2021/07.04.2021 г. Одобрява оценителен доклад по първи прием 

на процедура ОПНОИР 3.025 

3/КУО-68-2021/07.04.2021 г. КУО-68-2021/07.04.2021 г. Одобрява оценителен доклад по процедура 

ОПИК 2.090 

4/КУО-68-2021/07.04.2021 г. КУО-68-2021/07.04.2021 г. Утвърждава Насоки по процедура ПРСР 4.1 

19.504 

5/КУО-68-2021/07.04.2021 г. КУО-68-2021/07.04.2021 г. Утвърждава Насоки по процедура ПРСР 4.2 

19.505 

6/КУО-68-2021/07.04.2021 г. КУО-68-2021/07.04.2021 г. Приема актуализиран Индикативен график за 

2021 година. 

1/КУО-69-2021/28.04.2021 г. КУО-69-2021/28.04.2021 г. Внася на следващо общо събрание на КВО 

проект за изменение на СВОМР, мотиви и 

протокол от обществено обсъждане 

2/КУО-69-2021/28.04.2021 г. КУО-69-2021/28.04.2021 г. Да бъде свикано Общо събрание на КВО на 

18.05.2021, приет дневен ред 

3/КУО-69-2021/28.04.2021 г. КУО-69-2021/28.04.2021 г. Приема промени в Годишен доклад за 2020 за 

отчитане изпълнението на СВОМР по мярка 

19.2 

4/КУО-69-2021/28.04.2021 г. КУО-69-2021/28.04.2021 г. Удължава срок за оценка по процедура 

ОПНОИР 3.025 – втори прием. 



5/КУО-69-2021/28.04.2021 г. КУО-69-2021/28.04.2021 г. Удължава срока за кандидатстване на 

основание чл.11, ал.5, т.2 и 3 от ПМС 162 на 

прием на проекти по процедура ПРСР 7.6 .377 

1/КУО-70-2021/10.05.2021 г. КУО-70-2021/10.05.2021 г. Избира КППП за оценка по втори прием по 

ПРСР 7,6., процедура 19.377 

1/ КУО-71-2021 /14.05.2021 г. КУО-71-2021 /14.05.2021 г. Приема Годишен финансов отчет и Доклад за 

дейността на МИГ за 2020 г. 

2/ КУО-71-2021 /14.05.2021 г. КУО-71-2021 /14.05.2021 г. Приемане на Годишен отчет за дейността на 

КУО за 2020 г. 

3/ КУО-71-2021 /14.05.2021 г. КУО-71-2021 /14.05.2021 г. Приемане на Основни насоки и план за 

дейността на МИГ за 2021 г.  

4/ КУО-71-2021 /14.05.2021 г. КУО-71-2021 /14.05.2021 г. Приема Годишен бюджет на МИГ за 2021 г. 

5/ КУО-71-2021 /14.05.2021 г. КУО-71-2021 /14.05.2021 г. Приема Годишна програма за изпълнение на 

Стратегия за ВОМР за 2021 г. по дейности. 

6/ КУО-71-2021 /14.05.2021 г. КУО-71-2021 /14.05.2021 г. Приема Годишен план за информационни 

консултационни дейности за 2021 г. 

7/ КУО-71-2021 /14.05.2021 г. КУО-71-2021 /14.05.2021 г. Приема Комуникационен план за информиране 

и публичност на СВОМР за 2021 г. 

8/ КУО-71-2021 /14.05.2021 г. КУО-71-2021 /14.05.2021 г. Удължава срок за прием на проектни 

предложение по процедура №  BG06RDNP001-

19.376, ПРСР мярка 7.5  

9/ КУО-71-2021 /14.05.2021 г. КУО-71-2021 /14.05.2021 г. Одобрява Оценителен доклад процедура  

BG05M2OP001-3.025 – S2 – ОП НОИР 

1/КУО-72-2021 /02.06.2021 г. КУО-72-2021 /02.06.2021 г. Определя КППП по процедура № 

BG06RDNP001-19.455-S2  на Мярка 7.2. 

2/КУО-72-2021 /02.06.2021 г. КУО-72-2021 /02.06.2021 г. Определя КППП по процедура № 

BG06RDNP001-19.376  на Мярка 7.5 

3/КУО-72-2021 /02.06.2021 г. КУО-72-2021 /02.06.2021 г. Приема за сведение Решението на КППП за 

приключване на оценка по процедура 

№BG06RDNP001-19.377-S2, Мярка 7.6 

1/КУО-73-2021 /01.07.2021 г. КУО-73-2021 /01.07.2021 г. Определя КППП по процедура № 

BG06RDNP001-19.504-S1  на Мярка 4.1 

2/КУО-73-2021 /01.07.2021 г. КУО-73-2021 /01.07.2021 г. Определя КППП по процедура № 

BG06RDNP001-19.505-S1  на Мярка 4.2. 

3/КУО-73-2021 /01.07.2021 г. КУО-73-2021 /01.07.2021 г. Удължава срока на оценка по процедура № 

BG16RFOP002-2.090 - ОПИК 

1/КУО-74-2021 /08.07.2021 г. КУО-74-2021 /08.07.2021 г. Удължава срок на оценка по процедура № 

BG06RDNP001-19.455, Мярка 7.2. 

2/КУО-74-2021 /08.07.2021 г. КУО-74-2021 /08.07.2021 г. Удължава срок на оценка по процедура № 

BG06RDNP001-19.376, Мярка 7.5. 

3/КУО-74-2021 /08.07.2021 г. КУО-74-2021 /08.07.2021 г. Удължава срок на оценка и промяна в състава 

на КППП по процедура № BG05M9OP001-

1.081, мярка ОПРЧР 02 

1/КУО-75-2021 /06.08.2021 г. КУО-75-2021 /06.08.2021 г. Одобрява Оценителен доклад – оценителна 

сесия № BG06RDNP001-19.455-S2 на Мярка 

7.2 

2/КУО-75-2021 /06.08.2021 г. КУО-75-2021 /06.08.2021 г. Одобрява Оценителен доклад оценителна 

сесия № BG06RDNP001-19.504-S1  на Мярка 

4.1. 

3/КУО-75-2021 /06.08.2021 г. КУО-75-2021 /06.08.2021 г. Приема за сведение Решението на КППП за 

приключване на  оценителната сесия без 

http://www.mig-dryanovo-tryavna.eu/bg/actual/podbor-na-proekti-po-protsedura-%E2%84%96-bg06rdnp001-19-350-po-myarka-4-1-%E2%80%9Epodkrepa-za-investitsii-v-zemedelski-stopanstva%E2%80%9D
http://www.mig-dryanovo-tryavna.eu/bg/actual/podbor-na-proekti-po-protsedura-%E2%84%96-bg06rdnp001-19-350-po-myarka-4-1-%E2%80%9Epodkrepa-za-investitsii-v-zemedelski-stopanstva%E2%80%9D


класиране - №BG06RDNP001-19.505-S1  на 

Мярка 4.2. 

4/КУО-75-2021 /06.08.2021 г. КУО-75-2021 /06.08.2021 г. Одобрява Оценителен доклад – оценителна 

сесия BG16RFOP002-2.090 ОПИК 

5/КУО-75-2021 /06.08.2021 г. КУО-75-2021 /06.08.2021 г. Одобрява Оценителен доклад процедура 

BG05M9OP001-1.081 на мярка ОПРЧР 02 

6/КУО-75-2021 /06.08.2021 г. КУО-75-2021 /06.08.2021 г. Удължава срок на оценка процедура № 

BG06RDNP001-19.376 на Мярка 7.5. 

7/КУО-75-2021 /06.08.2021 г. КУО-75-2021 /06.08.2021 г. Дава съгласие за предприемане на действия за 

увеличаване на овърдрафт по сключен договор 

с ПИБ 

8/КУО-75-2021 /06.08.2021 г. КУО-75-2021 /06.08.2021 г. Увеличава основната работна заплата на 

Зорница Златева – Експерт СВОМР 

1/КУО-76-2021 /03.09.2021 г. КУО-76-2021 /03.09.2021 г. Одобрява Оценителен доклад процедура № 

BG06RDNP001-19.376 мярка 7.5 

2/КУО-76-2021 /03.09.2021 г. КУО-76-2021 /03.09.2021 г. Удължава срок на оценка процедура № 

BG16M1OP002-3.032-S1, Мярка 109 ОПОС 

1/КУО-77-2021 / 29.09.2021г. КУО-77-2021 / 29.09.2021г. Възлага на Председателя и Изпълнителния 

директор на МИГ да внесат изискуемите 

документи за изменение на СВОМР, съгласно 

Решение № КВО-13-13-2021г. на КВО на МИГ 

2/КУО-77-2021 /29.09.2021 г. 

 

КУО-77-2021 / 29.09.2021г. Приема Годишен бюджет за дейности и 

разходи на МИГ „Дряново – Трявна – в 

сърцето на Балкана“ за 2022 г. по подмярка 

19.4 

3/КУО-77-2021 /29.09.2021 г. 

 

КУО-77-2021 / 29.09.2021г. Потвърждава прието Решение № 8/КУО-75-

2021/06.08.2021 и увеличава основната работна 

заплата на Зорница Златева – Експерт СВОМР, 

на 4 минимални работни заплати за страната, 

считано от 01.01.2022 година.  

1/КУО-78-2021 / 02.11.2021г. КУО-78-2021 / 02.11.2021г. Приема за сведение приключената процедура за 

прием на проектни предложения 

№ BG06RDNP001-19.504  на Мярка 4.1. без да е 

необходимо да се сформира оценителна 

комисия. 

 

2/КУО-78-2021 / 02.11.2021г. КУО-78-2021 / 02.11.2021г. 

 

Приема за сведение приключената процедура за 

прием на проектни предложения 

№ BG06RDNP001-19.505 на Мярка 4.2 без да е 

необходимо да се сформира оценителна 

комисия. 

3/КУО-78-2021 / 02.11.2021г. КУО-78-2021 / 02.11.2021г. Приема КППП по процедура № BG06RDNP001-

19.506 на Мярка 6.4.1. 

4/КУО-78-2021 / 02.11.2021г. КУО-78-2021 / 02.11.2021г. Приема актуализиран Индикативен график за 

прием по мерки от СВОМР за 2021 г. на МИГ 

5/КУО-78-2021 / 02.11.2021г. КУО-78-2021 / 02.11.2021г. Приема Индикативен график за прием на 

проекти по мерки от СВОМР на МИГ за 2022 г. 

1/КУО-79-2021/30.11.2021г. КУО-79-2021/30.11.2021г. Удължава срок на оценка по процедура № 

BG16M1OP002-3.032-S1, Мярка 109 ОПОС  



2/КУО-79-2021/30.11.2021г. 

 

КУО-79-2021/30.11.2021г. Определя дата и дневен ред за Общо събрание 

съгласно записаното в Устава на МИГ. 

3/КУО-79-2021/30.11.2021г. КУО-79-2021/30.11.2021г. Утвърждава обява, Насоки и образци на 

документи за кандидатстване по процедура  №  

BG06RDNP001-19.560  Мярка 7.5 

4/КУО-79-2021/30.11.2021г. КУО-79-2021/30.11.2021г. Утвърждава обява, Насоки и образци на 

документи за кандидатстване по процедура  №  

BG06RDNP001-19.561  Мярка 7.2 

5/КУО-79-2021/30.11.2021г. КУО-79-2021/30.11.2021г. Утвърждава обява, Насоки и образци на 

документи за кандидатстване по процедура  №  

BG06RDNP001-19.563  Мярка 7.6 

1/КУО-80-2021 / 10.12.2021г. КУО-80-2021 / 10.12.2021г. 

 

Удължава срок на оценка по процедура № 

BG06RDNP001-19.506, Мярка 6.4.1 

1/КУО-81-2022 /05.01.2022 г. КУО-81-2022 /05.01.2022 г. Одобрява Оценителен доклад от продължена 

оценка по оценителна сесия по процедура № 

BG16M1OP002-3.032, Мярка 109 ОПОС 

1/КУО-82-2022 /14.01.2022 г. КУО-82-2022 /14.01.2022 г. Одобрява Оценителен доклад от проведена 

оценителна сесия по процедура № 

BG06RDNP001-19.506-S1, Мярка 6.4.1. 

1/КУО-83-2022 /28.01.2022 г. КУО-83-2022 /28.01.2022 г. Приема Годишен доклад за 2021 г. за 

извършените дейности по подмярка 19.4 

1/КУО-84-2022 /14.02.2022 г. КУО-84-2022 /14.02.2022 г. Приема Годишен доклад за 2021 г. за отчитане 

изпълнението на СВОМР на МИГ по подмярка 

19.2 

1/КУО-85-2022 / 02.03.2022г. КУО-85-2022 / 02.03.2022г. Определя комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура № BG06RDNP001-

19.561 на Мярка 7.2. 

2/КУО-85-2022 / 02.03.2022г. КУО-85-2022 / 02.03.2022г. Определя Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура № BG06RDNP001-

19.560  на Мярка 7.5 

3/КУО-85-2022 / 02.03.2022г. КУО-85-2022 / 02.03.2022г. Определя комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура № BG06RDNP001-

19.563  на мярка ПРСР 7.6 

1/КУО-86-2022/ 16.03.2022 г. КУО-86-2022/ 16.03.2022 г. Приема актуализиран Индикативен график за 

приеми по мерки за 2022 година на МИГ  

2/КУО-86-2022/ 16.03.2022 г. КУО-86-2022/ 16.03.2022 г. Утвърждава обява, Насоки и образци на 

документи за кандидатстване по процедура № 

BG06RDNP001-19.621, Мярка 4.1 

3/КУО-86-2022/ 16.03.2022 г. КУО-86-2022/ 16.03.2022 г. Утвърждава обява, Насоки и образци на 

документи за кандидатстване по процедура № 

BG06RDNP001-19.622, Мярка 4.2 



4/КУО-86-2022/ 16.03.2022 г. КУО-86-2022/ 16.03.2022 г. Утвърждава обява, Насоки и образци на 

документи за кандидатстване по процедура № 

BG06RDNP001-19.623, Мярка 6.4.1 

5/КУО-86-2022/ 16.03.2022 г. КУО-86-2022/ 16.03.2022 г. Утвърждава обява, Насоки и образци на 

документи за кандидатстване по процедура № 

BG06RDNP001-19.378- Мярка 8.6 

1/КУО-87-2022 /12.04.2022 г. КУО-87-2022 /12.04.2022 г. Одобрява Оценителен доклад по проведена 

оценителна сесия по процедура № 

BG06RDNP001-19.563, мярка 7.6  

2/КУО-87-2022 /12.04.2022 г. КУО-87-2022 /12.04.2022 г. Удължава срок на оценка на оценителна сесия 

по процедура № BG06RDNP001-19.561  на 

Мярка 7.2 

3/КУО-87-2022 /12.04.2022 г. КУО-87-2022 /12.04.2022 г. Удължава срок на оценка на оценителна сесия 

по процедура № BG06RDNP001-19.560 на 

Мярка 7.5. 

1/КУО-88-2022/09.05.2022 г. КУО-88-2022/09.05.2022 г. Одобрява оценителен доклад от оценка по 

процедура BG06RDNP001-19.561-S1 на мярка 

7.2 

2/КУО-88-2022/09.05.2022 г. КУО-88-2022/09.05.2022 г. Одобрява оценителен доклад от оценка по 

процедура BG06RDNP001-19.560-S1 на мярка 

7.5 

3-1/ КУО-88-2022/09.05.2022г. КУО-88-2022/09.05.2022 г. Приема ГФО и Доклад за дейността на МИГ за 

2021 г. 

3-2/ КУО-88-2022/09.05.2022г. КУО-88-2022/09.05.2022 г. Приема Годишен доклад за дейността на КУО 

за 2021 г. 

3-3/ КУО-88-2022/09.05.2022г. КУО-88-2022/09.05.2022 г. Приема Основни насоки и план за дейността за 

2022г. 

3-4/ КУО-88-2022/09.05.2022г. КУО-88-2022/09.05.2022 г. Приема Годишен бюджет на МИГ за 2022 

3-5/ КУО-88-2022/09.05.2022г. КУО-88-2022/09.05.2022 г. Приема Годишна програма за изпълнение на 

СВОМР по дейности за 2022г. 

3-6/ КУО-88-2022/09.05.2022г. КУО-88-2022/09.05.2022 г. Приема Годишен план за информационни и 

консултационни дейности за 2022г. 

3-7/ КУО-88-2022/09.05.2022г. КУО-88-2022/09.05.2022 г. Приема Комуникационен план за информиране 

и публичност на СВОМР за 2022г. 

4/КУО-88-2022/09.05.2022 г. КУО-88-2022/09.05.2022 г. Свикване на Общо събрание на КВО на 

26.05.2022, 16.30  ч., Дряново, Шипка 170 с 

дневен ред. 

1/КУО-89-2022/15.06.2022 г. КУО-89-2022/15.06.2022 г. Определя Дневен ред, дата и час за Общо 

събрание на КВО 

2/КУО-89-2022/15.06.2022 г. КУО-89-2022/15.06.2022 г. Организира работна среща за актуализиране на 

бюджета по 19.4 на МИГ“ Дряново – Трявна – в 

сърцето на Балкана“ на 23.06.2022 г., 14.00 ч. 



1/КУО-90-2022/30.09.2022 г. КУО-90-2022/30.09.2022 г. Приема Годишен бюджет за дейности и разходи 

по подмярка 19.4 за 2023 година. 

1/КУО-91-2022/26.10.2022 г. КУО-91-2022/26.10.2022 г. Приема промени в Бюджет за 2022 година по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на Стратегия за ВОМР“ 

1/ КУО-92-2022/29.11.2022 г. КУО-92-2022/29.11.2022 г. Приема индикативен график за приеми по 

мерки от Стратегията за ВОМР за 2023г. 

1/ КУО-93-2022/12.12.2022 г. КУО-93-2022/12.12.2022 г. Утвърждава обява за прием и документи по 

мярка ПРСР-4.1.- инвестиции в земеделски 

стопанства- процедура 19.621 

2/ КУО-93-2022/12.12.2022 г. КУО-93-2022/12.12.2022 г. Утвърждава обява за прием и документи по 

мярка ПРСР-4.2.- инвестиции в преработка и 

маркетинг на селскостопански продукти. - - 

процедура 19.622 

3/ КУО-93-2022/12.12.2022 г. КУО-93-2022/12.12.2022 г. Утвърждава обява за прием и документи по 

мярка ПРСР-6.4.1.- „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“- процедура 19.623 

4/ КУО-93-2022/12.12.2022 г. КУО-93-2022/12.12.2022 г. Утвърждава обява за прием и документи по 

Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ - процедура 19.731 

5/ КУО-93-2022/12.12.2022 г. КУО-93-2022/12.12.2022 г. Утвърждава обява за прием и документи по 

Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ - процедура 19.732 

6/ КУО-93-2022/12.12.2022 г. КУО-93-2022/12.12.2022 г. Утвърждава обява за прием и документи по 

Мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, мобилизирането 

и търговията на горски продукти“ - процедура 

19.378 

1/КУО-94-2023/27.01.2023 г. КУО-94-2023/27.01.2023 г. Приема Годишен доклад за 2022 г. за 

извършените дейности по подмярка 19.4 

2/КУО-94-2023/27.01.2023 г. КУО-94-2023/27.01.2023 г. Приема Годишен доклад за 2022 г. за отчитане 

изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 

 


