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ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КС 

№ 02/ 11.09.2017г. 

Гр.Лясковец 

 
 

Днес, 11.09.2017г., в офиса на МИГ в гр. Лясковец се състоя редовно свикано заседание на 

контролен съвет на МИГ за дейности по ВОМР при следния Дневен ред: 

 

1.Обсъждане и съгласуване на проект на Решение на УС на МИГ за теглене на кредит от 

МИГ. 

-докладва: Иван Русев 

 

2. Обсъждане и приемане на проект на Бюджет на МИГ за 2018г. подмярка 19.4 "Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на 

мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г. 

-докладва: Иван Русев 

 

3. Обсъждане и вземане на решение за промяна в щатния състав на екипа на МИГ с 

увеличаване на щатното разписание. 

-докладва: Иван Русев 

 

4.Други. 

 

В Заседанието участие взеха следните Членове на Контролен съвет на МИГ:  

 

-Иван Русев: да 

-Атанас Костов: да 

-Боянка Николова: да 

 

Заседанието стартира навреме както следва: 

 

По т.1. от Дневния ред, а именно- Обсъждане и съгласуване на проект на Решение на УС 

на МИГ за теглене на кредит от МИГ. 

-докладва: Иван Русев 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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УС на МИГ е проучил възможностите за обезпечаване на дейностите по подмярка 19.4 

"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 – 2020 г. чрез използване на кредитна линия. 

 

Вариантите за обследване на МИГ за получаване на кредитна линия за текущи 

административни разходи са направени в банка ОББ, Фонд ФЛАГ и др. финансови 

институции. 

 

МИГ е ползвал до момента 3 кредитни линии от банка ОББ за периода 2014-2017 година, 

които кредитни линии са приключили без възникване на задлъжнялост, забавяне на 

плащания и вноски, обременителни действия спрямо имуществото на МИГ и просрочване. 

 

До момента МИГ не е получил авансово плащане от ДФЗ-РА, дължимо за 2017 г., което е 

основна причина МИГ да поиска от банка ОББ да бъде стартирана процедура по 

обследване за получаване на кредитна линия в размер на 100 000 лева, които средства ще 

се разходват за обезпечаване на дейностите по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 

"Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г. 

 

КС на МИГ смята, че кредитната линия е обективно необходима и спешна, поради 

настоящата невъзможност МИГ да функционира и спазва задълженията си 

поСпоразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № 

РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките 

на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от 

общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 

- 2020". 

 

Въз основа на представената информация,  КС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №01/02/ 11.09.2017г. 

 

Приема мотивите и съгласува предложението на УС на МИГ да се стартира  стартирана 

процедура по обследване за получаване на кредитна линия в размер на 100 000 лева, които 

средства ще се разходват за обезпечаване на дейностите по подмярка 19.4 "Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на 

мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г. пред банка ОББ. 

 

Гласуване:  

-ЗА: 3 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 
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С 3 гласа ЗА, Контролен съвет на МИГ приема МИГ да осигури средства за дейностите по 

подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 

местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от банка ОББ. 

 

По т.2. от Дневния ред, а именно- Обсъждане и приемане на проект на Бюджет на МИГ за 

2018г. подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

-докладва: Иван Русев 

 

До 30.09.2017г. МИГ следва да внесе за одобрение проект на бюджет подмярка 19.4 

"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 – 2020 г. пред МЗХГ-УО. 

 

Бюджетът е предоставен за обсъждане. 

 

Запазват се основните параметри на бюджетните пера от 2017г. в Част“ Текущи разходи за 

управление на стратегията на МИГ“. 

 

МИГ не планира разходи за материални активи (оборудване, мебели и или ДМА). 

 

МИГ планира увеличаване на бюджета за следните дейности: 

 

-Разходи за обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с 

прилагането на стратегията за местно развитие; 

-Разходи, свързани с публични отношения, разходи за организиране на срещи на МИГ, 

разходи за работа в мрежа, участие на екипа и членовете на колективния върховен орган в 

срещи с други МИГ и други; 

- Разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска мрежа 

за развитие на селските райони; 

- Разходи за мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на задълженията 

на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013; 

- Разходи за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, 

икономически, социални и други анализи и проучвания) - 

- Разходи за популяризиране, информиране и публичност: 

В тези разходи МИГ е добавил нови дейности за работа с местната общност, вкл. и 

иновативни. 

-Интерактивна информационна платформа за публично-частните партньори и участниците 

в МИГ, вкл. с възможности за онлайн обучения, обмени, сътрудничество, работа в местна 

мрежа, с включено участие на хора с увреждания 

-Създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии и излъчвания в 
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радио- и телевизионни медии на покани за организирани събития и други, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ; 

-Отпечатване на брошури, материали за обучение и други печатни материали, изработване 

на рекламни материали и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ; 

-Брошура ОПРЧР-СВОМР; 

-Брошура ПРСР-СВОМР; 

-Брошура Етноси и уязвими групи; 

-Брошура Иновации; 

-Папки МИГ; 

-Бюлетин; 

-Флашки; 

-Шапки; 

-Химикалки и календари; 

-Магнити за хладилник; 

-Ключодържатели и др. 

-Провеждане на пътуващи лагери за социални иновации в населените места на територията 

на МИГ; 

-Материали, подпомагащи потенциалните получатели на финансова помощ при 

изпълнение на проекти, финансирани от СВОМР 

-Провеждане на отворени форуми преди отваряне на всеки прием за най-малко 10 човека 

-Провеждане на „работилници за социални иновации” за всяка потенциална 

заинтересована страна за най-малко 10 човека 

-Конкурс за иновативни практики/проекти сред заинтересованите страни, които смятат да 

кандидатстват към Стратегията 

-Мобилни кампании за микропредприятия и земеделски производители „МИГ открива 

работно място“ 

-Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни 

лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, 

свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с 

популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода. 

 

Предложеният общ размер на бюджета за 2018г. е в рамките на 251498.20 лева. 

Дейностите по вид и обосновка са подробно описани в Приложение №3, което е 

приложение към Бюджета. 

 

Въз основа на представената информация,  КС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №02/02/ 11.09.2017г. 

 

Приема и съгласува проект на Бюджет на МИГ за 2018г. подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 

"Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г. 
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Гласуване:  

-ЗА: 3 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 3 гласа ЗА, Контролен съвет на МИГ Приема и съгласува проект на Бюджет на МИГ за 

2018г. подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

 

По т.3. от Дневния ред, а именно- Обсъждане и вземане на решение за промяна в щатния 

състав на екипа на МИГ с увеличаване на щатното разписание. 

-докладва: Иван Русев 

 

Обосновка: Щатното разписание на екипа за изпълнение на Стратегията на МИГ в 

момента е както следва: 

-изпълнителен директор МИГ на 8 ч.; 

-експерт по прилагане на СВОМР на 8 ч. 

-технически сътрудник в офис на МИГ на 4 ч. 

 

Настоящото щатно разписание е планирано и е част от бюджета на МИГ за 2017г. 

 

С оглед административната и експертната дейност, която трябва да се извършва за 

изпълнение на стратегията за ВОМР, вкл. Работата с бенефициенти на територията на две 

общини, администрирането на приеми в ИСУН и др., УС на МИГ на свое заседание от 

12.09.2017г. взе Решение за увеличаване на щатното разписание на МИГ по Споразумение 

за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-

196/29.11.2016 г.за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите 

местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020" с ½ 

експерт, който експерт ще работи като Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР на 4 

часа и ще подпомага дейността на основния Експерт по прилагане на Стратегията за 

ВОМР в екипа. 

 

Въз основа на представената информация,  КС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №03/02/ 11.09.2017г. 

 

Приема и съгласува промяна в щатния състав на екипа на МИГ с увеличаване на щатното 

разписание. 
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Гласуване:  

-ЗА: 3 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 3 гласа ЗА, Контролен съвет на МИГ Приема и съгласува промяна в щатния състав на 

екипа на МИГ с увеличаване на щатното разписание. 

 

По т.4. от Дневния ред, а именно-Други  

 

Няма. 

 

Поради изчерпване на Дневния ред, заседанието на Контролен съвет на МИГ приключи. 

 

 

 

Участници: 

 

 
Име и фамилия Представител 

на: 

Адрес/тел/ мейл Получих 

материали 

Подпис  

 

Иван Русев 

 

П……….. П………..   

 

Атанас Костов 

 

П………. П……….   

 

Боянка Николова 

 

 

П………… П………..   

 

 

 
 

 

Съгласно Чл.2, ал.2 от Закон за защита на личните данни МИГ не следва да 

публикува лични данни от Списъка на участниците в заседание на УС. 

 


