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Програма за развитие на селскитеврайони 

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

 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  

„МИГ ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2018 г. 

 

Настоящият доклад е разработен на основание чл. 40, ал. 2 от Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел, чл. 32, ал.1, т.6 от Устава на юридическо лице с нестопанска цел 

„Местна инициативна група – Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и чл.8 от Правилата 

за реда за осъществяване на обществено полезна дейност и за набиране и разходване на 

имуществото на юридическо лице с нестопанска цел „Местна инициативна група – Дряново – 

Трявна – в сърцето на Балкана“ и представя дейността на Сдружението във връзка с постигане 

на поставените цели и организационно и институционално му развитите през 2018 г. 

I. Обща информация. Предмет на дейност. Органи на управление 

Отчетът за дейността на СНЦ „МИГ - Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ 

обхваща периода януари - декември 2018 г. 

С Решение № 13 от 10.02.2017 г. по фирмено дело № 3 от 2017 г. на Габровски окръжен 

съд е вписано в Регистъра за юридически лица с нестопанска цел Сдружение с нестопанска 

цел за осъществяване на общественополезна дейност „Местна инициативна група Дряново – 

Трявна – в сърцето на Балкана“. 

Сдружението е със седалище и адрес па управление в гр. Дряново, ул. „Шипка“ №172. 

Помещението е предоставено с Решение № 234 от 30.01.2017 г. на Общински съвет Дряново и 

е с площ от 90 кв.м. 

За дейността на Сдружението е предоставен още един офис с Решение № 4 от 

25.01.2017 г. на Общински съвет Трявна, намиращ се в гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 33. 

Помещението е с площ от 10 кв.м. 

Сдружение „Местна инициативна група Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ е 

неправителствена организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел за осъществяване на дейност в обществена полза. МИГ обхваща всички населени места в 

обхвата на двете общини – Дряново и Трявна, които са част от територията на   област Габрово. 

Сдружението допринася за реализиране на местните нужди и инициативи, следвайки 

принципите на Общата селскостопанска политика  на Европейския съюз и други 

финансиращи програми за развитие на територията в сферите на: подобряване качеството на 

живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони чрез развитието на 

услугите и бизнеса, осигуряване на възможности за заетост, цялостно и хармонично развитие 

на хората, особено в селата и малките населени места, съдейства за генериране и реализиране 
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на нови идеи чрез мобилизиране на собствените ресурси, работа с млади хора, насърчаване на 

социалното приобщаване и намаляване на бедността; прилагане на интегриран подход към 

околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната 

ефективност, включително дейности за превенция и управление на риска и за използване 

потенциала на културното наследство; фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на 

въвеждането им в практиката. 

Органи на сдружението са: 

 Колективен върховен орган (Общо събрание). Колективният върховен орган (КВО) е 

върховен орган за управление на Сдружението и се състои от всички негови членове. В състава 

на КВО влизат физически лица (ФЛ) и юридически лица (ЮЛ), представители на публичния, 

стопанския и нестопанския сектори, включително двете общини – община Дряново и община 

Трявна. Представителството между различните сектори отговаря на изискванията на чл.12, 

ал.1, т.5 от Наредба № 22 от 14-ти декември 2015 г. като никой от трите сектора не превишава 

49%. Към 31.12.2018 г. общата численост на КВО е 36 лица, в т.ч. ФЛ/ЕТ– 2 бр. и ЮЛ – 34 бр. 

Съотношението е следното: публичен сектор – 2 броя – 5,56 %, стопански сектор – 17 бр. – 

47,22%, нестопански сектор – 17 бр. – 47,22%.  

През 2018 година са извършени промени в състава на КВО, които не променят структурата 

му. На събрание на КВО от 11.06.2018 г., след постъпили молби от Митко Иванов, 

представляващ „Криско спорт“ ЕООД – Трявна и Стефка Минчева, представляваща „КА ЕС 

12“ ЕООД - Дряново – представители на стопанския сектор, за освобождаване от състава на 

КВО, същите са освободени от състава на КВО. След постъпили молби от  „Лора М“ ЕООД – 

Трявна, с управител Христо Коев, представляван по пълномощие от Виолета Коева и „АЙ БИ 

ЕС“ ЕООД – Дряново, с управител Стефка Минчева, представлявана по пълномощие от 

Светослав Минчев – представители на стопанския сектор, същите са приети за членове на 

КВО.  

Колективен управителен орган. 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.  

 

II. Съществени дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с 

целите и програмите на организацията и постигнатите резултати 
 

На 30.04.2018 г. бе подписано 6-странно Споразумение № РД 50-45 / 30.04.2018 г. за 

изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ с ПРСР 2014-2020, ОПИК 2014-2020, ОПНОИР 

2014-2020, ОПОС 2014-2020 и ОПРЧР 2014-2020.  

През първата година от прилагане на стратегията за ВОМР, усилията на МИГ бяха 

насочени предимно към информиране, консултиране и обучения на заинтересованите страни. 

Разработени бяха насоки за кандидатстване по три мерки от Стратегията за ВОМР – 7.2, 4.1 и 

ОПИК. Обявени бяха три процедури за прием на проектни предложения, които са насочени 

към постигането на следните специфични цели на СВОМР: подобряване условията на живот 

и основните услуги за гражданите чрез обновяване или строителство на нова публична, 

спортна, други видове малка по мащаби  инфраструктура; насърчаване развитието на 

чувствителните сектори, в т.ч. овощарството и животновъдството на територията на МИГ; 

подобряване на икономическата стойност на земеделските стопанства; повишаване на 

производителността и експортния потенциал на МСП. 

Дадени  са индивидуални консултации  –  52  броя  на заинтересовани  физически и 

юридически лица в офисите на МИГ в Дряново и Трявна. 
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При  осъществени  работни  и  информационни  срещи  с  потенциални  бенефициенти  

от територията взеха участие над 210 лица. Присъстващите бяха информирани за 

възможностите за кандидатстване с проектни предложения, за индикативните графици за 

прием по мерки от СВОМР за 2018 г. и 2019 г., за работата в системата ИСУН 2020 и други 

възникнали въпроси във връзка с прилагането на подхода ВОМР на територията. 

При проведена пресконференция на 27.12.2018 г. 54 представители на местната общност 

бяха информирани за напредъка по оценка на проектните предложения, подадени по трите 

отворени процедури за прием, възможностите за кандидатстване с проектни предложения през 

предстоящата 2019 г., както и с цялостната дейност на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на 

Балкана“ през изминалата 2018 г. 

Основните теми на всички реализирани събития бяха свързани с представяне на подхода 

ВОМР, Стратегията на МИГ, индикативен график за приеми по мерки за 2018 и 2019г., 

възможности за кандидатстване с проектни предложения, добри практики от реализирани 

проекти, условия за кандидатстване по открити мерки, критерии за оценка на проектите, 

кандидатстване в ИСУН 2020, осъществяване на оценка проектните предложения, последващо 

изпълнение на одобрени проекти. 

За постигане на по-голяма осведоменост на заинтересованите страни и 

популяризираност на дейностите си, МИГ поддържа актуална информация за приемите, 

датите на информационните събития и възможностите за кандидатстване на електронната 

страница www.mig-dryanovo-tryavna.eu , фейсбук страницата, чрез публикации в местната 

преса, електронни и телевизионни медии. 

За определяне на постигнатото въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/ 

секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ беше извършен  мониторинг и 

оценка на стратегията за ВОМР, включително: 

- Мониторинг и оценка на цялостното изпълнение и ефект от прилаганата стратегия;  

- Изпълнение на индикаторите за мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР;  

- Изпълнение на индикаторите за мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР по 

мерки; 

- Оценка на изпълнението на стратегията за ВОМР.  

При  проведените информационни събития и семинари взеха участие и представители на 

уязвими и малцинствени групи от населението на територията на МИГ. Техните нужди са 

свързани основно с осигуряване на заетост, професионална квалификация, достъп до здравни 

услуги. Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ включва 

мерки, насочени към решаването на тези проблеми, за които тази група заинтересовани страни 

бяха запознати на проведените информационни събития през 2018 г. и които предстои да бъдат 

отворени за кандидатстване през 2019 г.  

През 2018 г. бяха разработени условия за кандидатстване и обявени приеми по три 

процедури за подбор на проектни предложения: 

- Процедура № BG16RFOP002-2.031 МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА 

БАЛКАНА“ - „ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ с 

краен срок за кандидатстване 30.11.2018 г.; 

- Процедура  № BG06RDNP001-19.115 ПО МЯРКА 4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ с краен срок за кандидатстване 02.12.2018 г.; 

- Процедура  № BG06RDNP001-19.117 ПО МЯРКА 7.2. "ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ 

ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" с краен срок за кандидатстване 

03.12.2018 г. 

През месец декември 2018 г. бяха назначени 3 комисии за подбор на проектни 

предложения по трите процедури и стартира оценката на подадените проектни предложения. 

http://www.mig-dryanovo-tryavna.eu/
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В края на отчетния период обявените три процедури за подбор на проектни 

предложения са на етап оценка и няма сключени договори.  

Предвидените в индикативния график за 2018 г. приеми бяха обявени в срок, с 

изключение на приема по Мярка 6.4.1, който беше отложен за 2019 г. поради необходимост от 

извършване на промени в Стратегията за ВОМР в следствие на допусната техническа грешка 

в описанието на мярката.   

През отчетния период бяха извършени действия по информиране и подпомагане на 

подготовката на проекти в няколко направления: 

- срещи по населени места;  
- индивидуални консултации в офисите на МИГ и по телефон; 

- обяви и покани за събития и за приеми на проектни предложения на сайта на МИГ, както 
и в местни медии. 

За изпълнение на дейност „Проучвания и анализи на съответната територия 

(териториални, икономически, социални и други анализи и проучвания) са разработени четири 

броя документи с предмет: 

1. „Социално-икономически възможности на територията на МИГ "Дряново - Трявна в 

сърцето на Балкана" за формиране на добавена стойност при производството и реализацията 

на местни продукти и увеличаване дела на земеделските продукти“.  
2. „Проучване и анализ на възможностите за въвеждане на иновативни туристически 

продукти и услуги на територията на МИГ“.  
3. „Ежегодно проучване на нагласите на населението за прилагането на СВОМР на 

територията на МИГ“.  
4. „Проучване  на икономическата активност на младите хора до 29 г., в т.ч. и уязвимите 

групи и възможностите им за реализация на територията на МИГ“. 
През отчетния период няма извършени разходи за създаване и реализиране на 

публикации в печатни и електронни медии, интернет страницата и излъчвания в радио- и 

телевизионни медии на покани за организирани събития и други, свързани с популяризиране 

дейността на МИГ. Дейността на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ е отразявана 

регулярно в местните и регионални медии. Пълна информация за публикациите и 

излъчванията се съдържа на страницата на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - 

http://www.mig-dryanovo-tryavna.eu , в раздел „Медиите за нас“. 

Организирана е 1 пресконференция на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в 

сърцето на Балкана“ с 54 участника на 27.12.2018 г. Темата на конференцията беше 

"Изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и 

предизвикателствата през 2019 година". В обновената зала на МИГ в Дряново в конференцията 

взеха участие представители на различни сектори. 

Изразените становища по време на дискусиите в отделните модули ще бъдат от полза 

за жителите на територията на МИГ - общините Дряново и Трявна. Екипът направи преглед 

на реализираните дейности до момента и представи предстоящите инициативи през 2019 

година.  

Конференцията получи широк медиен отзвук.  

Изработването на всички рекламни и информационни материали отговаря на 

изискванията за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020г., 

посочени в Единния наръчник на бенефициента. 

Проведени  са 4 броя Информационни семинари за местни лидери - потенциални 

кандидати и за уязвими групи от населението, както следва: 

- В с. Царева ливада, община Дряново, зала на кметство Ц. ливада – 13.09.2018 г. 

– 21 броя присъстващи; 

- В с. Царева ливада, община Дряново, зала на кметство Ц. ливада – 14.09.2018 г. 

– 19 броя присъстващи; 

- В гр. Плачковци, община Трявна, зала на кметство Плачковци – 16.10.2018 г. 

– 12 броя присъстващи; 

http://www.mig-dryanovo-tryavna.eu/
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- В гр. Трявна, община Трявна, зала на Община Трявна – 17.10.2018 г. – 10 броя 

присъстващи. 

В събитията взеха участие представители на публични и неправителствени 

организации, бизнес, местни медии и на широката общественост. 

Екипът на местната инициативна група представи добри практики при 

изпълнението на  проекти, финансирани по стратегии на Местни инициативни групи от 

България и чужбина. Участниците в срещите имаха възможност да се убедят, че 

Стратегиите за местно развитие са инструмент, чрез който действително се реализират 

идеите на местната общност.  

Присъстващите бяха запознати с напредъка по изпълнението на дейностите и 

мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, 

които предстои да бъдат отворени през 2018 г.  

Акцентът по време на срещите беше поставен върху възможностите за 

реализиране на конкретни идеи от страна на бенефициентите.  

Проведени  са 3 двудневни обучения  на територията на МИГ за местни лидери, за уязвими 

групи и застрашени от бедност целеви групи, както следва: 

- Двудневно обучение “Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мярка 7.2. 

"Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от СВОМР, финансирана от ПРСР 2014-2020 чрез ЕЗФРСР“,  5 и 6 

ноември 2018 г., зала на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, гр. Дряново: 10 

участника, проведено е от екипа на МИГ; 

- Двудневно обучение “Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мярка 4.1. 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР, финансирана от ПРСР 2014-

2020 чрез ЕЗФРСР“,  7 и 8 ноември 2018 г., зала на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на 

Балкана“, гр. Дряново: 10 участника; проведено е от екипа на МИГ; 

- Двудневно обучение “Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мярка ОПИК 

2.2. „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на „МИГ Дряново - 

Трявна - в сърцето на Балкана“ от СВОМР, финансирана от ОПИК 2014-2020 чрез ЕФРР“,  

12 и 13 ноември 2018 г., зала на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, гр. Дряново, 

гр. Дряново: 10 участника, проведено е от екипа на МИГ; 

Проведените обучения, свързани с отворени приеми по мерки от СВОМР, включваха: 

-       цели, обхват, допустими кандидати и дейности, разходи, критерии за оценка; 

-        подготовка на проектното предложение: формуляр, бизнес план, документи; 

-       работа с ИСУН: регистрация, подаване на проектно предложение; 

-       администриране на договори; 

-       финансово изпълнение и отчитане; 

-       мерки за информиране и публичност. 

 Екипът на МИГ взе участие в Международна конференция „Бъдещето на подхода 

ЛИДЕР 2020+“, с участието на представители на Европейската комисия, на Министерство на 

земеделието, храните и горите, на Европейска селска мрежа и Европейски селски парламент, 

на  МИГ и институции от България и други държави. 

 През 2018 г. МИГ  „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ бе приета за член на двете 

Асоциации на Местни инициативни групи в България - „Национална асоциация на Местните 

инициативни групи в България“ и Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“. 

 Екипът на МИГ разработи, подаде и спечели проектно предложение по процедура 

BG06RDNP001-19.085 Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за 

вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. на стойност 42 611,64 лева. 

Проектът включва дейности с три Местни инициативни групи от Италия – потенциални 
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партньори. Водят се активни преговори за включване като партньор в други проекти на 

европейски МИГ. 

 

Общи събрания 

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.; 

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; 
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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 

  

Заседания на колективния управителен орган 

 

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“. 
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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. 
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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. 

 

Дейности, свързани с оперативно организационната работа на Сдружението 

МИГ разполага с два офиса – в гр. Дряново и в гр. Трявна. През отчетния период не 

е извършвана промяна на офисите на МИГ. 

Екипът на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ се състои от четирима 

служители, в т.ч. изпълнителен директор, двама експерти по прилагане на СВОМР и 

технически асистент.  

Дейностите по счетоводното обслужване на Сдружението се осъществяват от външен 

изпълнител - „Виан Консулт“ ЕООД, специализирана фирма в предоставянето на 

счетоводни услуги. 

Осигурено е банково обслужване от „Общинска Банка“ АД. 

Поддържа се електронен подпис. 

Осигурено е обслужване от специализирана фирма по трудова медицина във връзка 

с изискванията за безопасни и здравословни условия на труд. 

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“изпълнява в срок всички задължения 

и отговорности, произтичащи от българското законодателство и приложимата нормативна 

уредба за организации с нестопанска цел. 

 

III. Безвъзмездно получено имущество и приходи от други дейности за 

набиране средства 

През 2018 г. получените приходи от членски внос са в размер на 1912,00 лв. 

 

IV. Вид, размер и цели на получени и предоставени дарения 

 През 2018 г. Сдружение „Местна инициативна група Дряново – Трявна – в сърцето на 
Балкана“ не е получавало дарения. 

V.  Приходи и разходи на Сдружението. Финансов резултат 

 

Докладът за дейността за 2018 г. на МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ е приет на 

Общо събрание, проведено на 26.06.2019 г. 

 

 

…………/п/……….………. 

инж. Мирослав Семов 

Председател на КУО на МИГ 

 


