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Програма за развитие на селските райони 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските 

райони 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА 

СНЦ „МИГ ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“  

ЗА 2018 г. 

 

Към 31.12.2018 г. Колективният управителен орган (КУО) се състои от  7 лица, 

членове на Сдружението, както следва:  

- публичния сектор – един представител  - община Дряново, заемащ 14% от състава 

на КУО; 

- трима представители на стопанския сектор, заемащ   43% от състава на КУО;  

- трима представители на нестопанския сектор , заемащ 43% от състава на КУО.  

 

 Период на отчитане: 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. 

През отчетния период са направени промени в състава на КУО, както следва:  

• На събрание на Колективния върховен орган на 18 януари 2018 г. на 

основание чл.32, ал.1, т.5 от Устава на МИГ, КВО освобождава Община Дряново от 

състава на КУО, съответно освобождава Мирослав Семов от Председател на КУО 

на МИГ, считано от 22.02.2018 г.. На същото заседание на Колективния върховен 

орган СНЦ „Дружество за социално подпомагане“ е избрано за член на КУО, и 

Марийка Друмева Марково е избрана за Председател на КУО на МИГ „Дряново – 

Трявна – в сърцето на Балкана“, считано от 22.02.2018 г. /Протокол КВО-4-2018/ 

18.01.2018 г./ За настъпилите промени е уведомен УО на ПРСР по Споразумение РД 

50-45/30.04.2018г. с писмо от 26.02.2018г. 

• На събрание на КВО от 11.06.2018 г. след постъпила молба от Митко Иванов, 

представляващ „Криско спорт“ ЕООД – Трявна – представител на стопанския 

сектор, за освобождаване от състава на КВО, същият е освободен от състава на КВО 

и състава на КУО. КВО приема нов член в състава си – „Лора М“ ЕООД – Трявна, 

която е представител също на стопанския сектор. КВО избира за член на КУО „Лора 

М“ ЕООД – Трявна, с управител Христо Коев, представляван по пълномощие от 

Виолета Коева. За настъпилите промени е уведомен УО на ПРСР по Споразумение 

РД 50-45/30.04.2018г. с писмо от 26.06.2018 г. 

• На събрание на КВО на 05.12.2018 г. на основание чл.40, ал.5, т.2 от Устава 

на МИГ, КВО освобождава СНЦ „Дружество за социално подпомагане“ от състава 

на КУО, съответно освобождава Марийка Маркова от Председател на КУО на МИГ. 

На същото заседание на Колективния върховен орган Община Дряново е избрана за 

член на КУО, и Мирослав Семов Семов е избран за Председател на КУО на МИГ 

„Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ /Протокол КВО-7-2018/ 05.12.2018 г./  
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• На събрание на КВО на 05.12.2018 г. на основание чл.40, ал.5, т.2 от Устава 

на МИГ, КВО освобождава Община Трявна от състава на КУО, съответно 

освобождава Дончо Захариев от Зам.председател на КУО на МИГ. На същото 

заседание НЧ „Съединение -1933“ – с. Кисийците, общ. Трявна е избрано за член на 

КУО, и Манол Манолов е избран за Зам. председател на КУО на МИГ /Протокол 

КВО-7-2018/ 05.12.2018 г./ За настъпилите промени е уведомен УО на ПРСР по 

Споразумение РД 50-45/30.04.2018г. с писмо №01-03-002/23.01.2019 г. 

 

 Предвидени дейности съгласно Устава на МИГ: 

 

- Представлява СДРУЖЕНИЕТО чрез Председателя си, както и определя обема на 

представителната власт на Заместник председателя и другите негови членове; 

- Ръководи дейността на СДРУЖЕНИЕТО между две събрания на КВО; 

- Организира и осигурява изпълнението на решенията на КВО; 

- Изпълнява задълженията, предвидени в Устава; 

- Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат 

в правата на друг орган; 

- Определя адреса на сдружението; 

- Разработва програма за дейността и бюджета на СДРУЖЕНИЕТО и ги предлага 

за гласуване от КВО; 

- Подготвя проекти за решения на КВО; 

- Подготвя проекти за вътрешно - устройствени актове на СДРУЖЕНИЕТО; 

- Осигурява и се разпорежда с имуществото и финансовите средства на 

СДРУЖЕНИЕТО, съгласно приетия бюджет; 

- Ръководи и контролира дейността на обслужващите звена към СДРУЖЕНИЕТО, 

- Отчита се за дейността си пред КВО; 

- Изготвя предложения за формиране на парични фондове на СДРУЖЕНИЕТО, 

- Определя реда и организира провеждането на дейността на СДРУЖЕНИЕТО и 

носи отговорност за това; 

- Определя щатния състав на СДРУЖЕНИЕТО; 

- Внася в КВО молбите за членство и прекратяване на членство в СДРУЖЕНИЕТО; 

- Взема решения за образуване на помощни звена, комисии към КУО, секции и 

клубове за подпомагане на дейността на СДРУЖЕНИЕТО. Определя броя на 

членовете на комисиите, техния състав, функции и срока на дейността им. 

Комисиите се отчитат за дейността си пред КУО. 

 

 Специфични функции на КУО: 

 

- Изготвя и приема организационна структура, правилник и процедури за 

функционирането на изпълнителните органи на Сдружението; 

- Избира и освобождава изпълнителните и оперативните звена на Сдружението, 

чиито функции и отговорности се регламентират във вътрешни правила и 

процедури на сдружението; 

- Не по-късно от 31 декември на предходната година КУО на МИГ одобрява и 

публикува на електронната страница на МИГ индикативен график за приемите по 

съответните мерки от стратегията за ВОМР за следващата календарна година. 
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- Взима решение за обявяване на подбор на проекти при съобразяване с 

индикативния график и одобрява покана за прием на заявления от потенциални 

получатели на финансова помощ. 

- Изпълнява бюджета на Сдружението, приет от КВО. 

 

 Свикани и проведени заседания на КУО: 

През периода януари 2018 г. – декември 2018 г. „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето 

на Балкана“ са проведени 13 заседания на КУО, на които са взети 42 решения, както 

следва: 

Решение № Протокол № Решение - текст 

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. 
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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. 
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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. 

 

 Свикани и проведени Общи събрания на МИГ 

През периода януари 2018 г. – декември 2018 г. „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето 

на Балкана“ проведе четири общи събрания, на които са взети 26 решения, както 

следва: 

Решение № Протокол Решение - текст 

КВО-4-1-2018 КВО-4-2018/18.01.2018 г. 

Приема Информация, относно предстоящите дейности на 

Сдружението след подписване на споразумението за 

финансиране  с Управляващите органи на ОП. Възлага на 

Председателя на КУО на следващото Общо събрание да 

внесе информация относно финализираните дейности и 

Резюме на подписаното Споразумение; 

КВО-4-2-2018 КВО-4-2018/18.01.2018 г. 
Приема възнаграждение на Изпълнителен директор на 

МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"; 

КВО-4-3.1-2018 КВО-4-2018/18.01.2018 г. 

Освобождава от състава на КУО  - Община Дряново и 

избира за член на КУО на МИГ "Дряново - Трявна - в 

сърцето на Балкана" Сдружение "Дружество за социално 

подпомагане"; 

КВО-4-3.2-2018 КВО-4-2018/18.01.2018 г. 

Освобождава Председателя на КУО - Мирослав Семов и 

избира за Председател на КУО - Марийка Друмева 

Маркова; 

КВО-5-1-2018 КВО-5-2018/11.06.2018 г. 
Приема Годишен финансов отчет и Доклад за дейността 

на МИГ за 2017 г.; 

КВО-5-2-2018 КВО-5-2018/11.06.2018 г. Приема Годишен отчет за дейността на КУО за 2017 г.; 

КВО-5-3-2018 КВО-5-2018/11.06.2018 г. Приема Правилник за дейността на КУО на МИГ ; 

КВО-5-4-2018 КВО-5-2018/11.06.2018 г. Приема Годишен План за дейността на МИГ за 2018 г.; 

КВО-5-5-2018 КВО-5-2018/11.06.2018 г. Приема Годишен бюджет на МИГ за 2018 г.; 

КВО-5-6-2018 КВО-5-2018/11.06.2018 г. 
Приема Годишна Програма за изпълнение на Стратегия за 

ВОМР за 2018 г. по дейности; 

КВО-5-7-2018 КВО-5-2018/11.06.2018 г. 
Приема Годишен План за информационни и 

консултационни дейности за 2018 г.; 

КВО-5-8-2018 КВО-5-2018/11.06.2018 г. 
Приема Годишен Комуникационен план за информиране 

и публичност на Стратегията за 2018 г.; 

КВО-5-9-2018 КВО-5-2018/11.06.2018 г. 
Приема измениения и допълнения на Устава на МИГ 

"Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"; 

КВО-5-10-2018 КВО-5-2018/11.06.2018 г. 

Приема МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" 

да стане член на "Национална асоциация на Местните 

инициативни групи в България" като подаде 

необходимите документи; 

КВО-5-11-2018 КВО-5-2018/11.06.2018 г. 

Приема МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" 

да стане член на Асоциация "Българска национална 

ЛИДЕР мрежа" като подаде необходимте документи; 

КВО-5-12-2018 КВО-5-2018/11.06.2018 г. Приема размера на членския внос за 2018 г.; 
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КВО-5-13-2018 КВО-5-2018/11.06.2018 г. 

Прекратява членството на "Криско спорт" ЕООД и на "Ка 

Ес 12" ЕООД в МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на 

Балкана"; 

КВО-5-14-1-2018 КВО-5-2018/11.06.2018 г. 

Приема нови членове в МИГ "Дряново - Трявна - в 

сърцето на Балкана" - Лора М" ЕООД и "АЙ БИ ЕС" 

ЕООД; 

КВО-5-14-2-2018 КВО-5-2018/11.06.2018 г. 
Променя състава на КУО, на мястото на "Криско спорт" 

ЕООД се приема за нов член "Лора М" ЕООД; 

КВО-6-1-2018 КВО-6-2018/08.08.2018 г. 

Приема "Вътрешни правила за избор на независими 

външни експерти-оценители за извършване на оценка на 

постъпилите проектни предложения, с цел последващо 

финансиране по мерки, включение в Стратегията за 

ВОМР на Сдружение "Местна инициативна група 

Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"; 

КВО-6-2-2018 КВО-6-2018/08.08.2018 г. 

Приема "Вътрешни правила за провеждане на подбор на 

членове от КВО на "Местна инициативна група Дряново - 

Трявна - в сърцето на Балкана"; 

КВО-6-3-2018 КВО-6-2018/08.08.2018 г. 
Приема Предложение за промени в Стратегия за ВОМР на 

МИГ  "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"; 

КВО-7-1-2018 КВО-7-2018/05.12.2018 г. 
Определя размера на членския внос за 2019 г. на МИГ 

"Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" 

КВО-7-2-2018 КВО-7-2018/05.12.2018 г. 

Освобождава от състава на КУО Община Трявна и 

Дружество за социално подпомагане" - Дряново и избира 

за членове на КУО Община Дряново и Мотоклуб "Ярост" 

- Трявна. 

КВО-7-3-2018 КВО-7-2018/05.12.2018 г. 

Освобождава Председателя на КУО Марийка Маркова, 

представляваща Дружество за социално подпомагане и 

избира за Председател на КУО Мирослав Семов - кмет на 

Община Дряново. 

КВО-7-4-2018 КВО-7-2018/05.12.2018 г. 

Освобождава Зам.председателя на КУО Дончо Захариев - 

кмет на Община Трявна и избира Зам. председател на 

КУО Манол Иванов, представляващ НЧ "Съединение-

1933", с. Кисийците, общ. Трявна. 

 

 

 

……………/п/………………. 

         инж. Мирослав Семов 

Председател на КУО на МИГ 

 


